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Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

eduFOCUS
Zeszyt metodyczny nr 3
2019-2020
W trzecim numerze naszej publikacji metodycznej “eduFOCUS”
prezentujemy Czytelnikom artykuły dotyczące stosowania TIK
w nauczaniu. Tematykę tego numeru zaplanowaliśmy we wrześniu
2019 r.
Bieżąca potrzeba wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu zainspirowała środowisko oświatowe do poszukiwania
skutecznych rozwiązań metodycznych sprzyjających edukacji on-line.
Też włączamy się aktywnie w proces wspierania nauczycieli
w realizacji nowego zadania. Dlatego w tym numerze znalazły się
materiały ukazujące różnorodność technicznych środków dydaktycznych. Przedstawione zostały propozycje ich wykorzystania przy
realizacji zajęć w przedszkolu, lekcji przedmiotowych w szkole, na
zajęciach pozalekcyjnych, także w kształceniu zawodowym.
Instruktażowe publikacje ilustrują zastosowanie wybranych narzędzi
w nauczaniu. Autorzy artykułów dzielą się również swym
doświadczeniem z realizacji zdalnego nauczania. Czytelnicy
zainteresowani problematyką mogą zapoznać się z zestawem
publikacji dostępnych w naszej Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie. Bogaty zbiór materiałów znajduje się również na firmowej
stronie internetowej http://cen.edu.pl/ w zakładce Zdalne nauczanie.
Zachęcamy do lektury tego numeru i innych materiałów dotyczących
nauczania na odległość.
Zespół Redakcyjny
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Techniczne środki dydaktyczne wspierające TIK
Wykorzystanie oprogramowania
komputerowego podczas zajęć
dydaktycznych łączy w sobie
dwie podstawowe czynności: korzystanie z aplikacji oraz z urządzeń technicznych, na których
działa ta aplikacja. Mnogość
multimedialnego oprogramowania dydaktycznego sprawia, że
praktycznie dla każdego etapu
kształcenia oraz dla każdego
przedmiotu znaleźć możemy narzędzie, które wspomoże i uatrakcyjni zajęcia. Jeżeli nawet nie
znajdziemy aplikacji dedykowanej dla danego przedmiotu, wykorzystać możemy narzędzia
uniwersalne, które dostosować
można do własnych potrzeb.
Warto czasem zastanowić się,
w jaki sposób i przy wykorzystaniu których urządzeń będziemy
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używali takiego oprogramowania.
Komputery
stacjonarne i przenośne
Jest to już pewien standard wyposażenia pracowni szkolnych.
Ze względu na powszechne
wprowadzenie dzienników elektronicznych trudno znaleźć obecnie szkołę, w której nie ma
przynajmniej jednego komputera
przy biurku nauczycielskim. Sam
komputer ze standardowym monitorem nie umożliwia jeszcze
zbyt wiele. Dołączone do niego
głośniki pozwalają już jednak
wykorzystywać materiały audio
podczas zajęć z języka polskiego
i języków obcych. Aby wykorzystać również przekaz wizualny,
wskazane jest podłączenie takie3
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go komputera do projektora multimedialnego lub monitora o odpowiednio dużej przekątnej
ekranu.
Komputery stacjonarne i przenośne wykorzystują zazwyczaj system operacyjny MS Windows,
w którym działa większość programów multimedialnych. Część
z nich wymaga instalacji na
komputerze, natomiast niektóre
działają bez konieczności instalowania, po prostu w przeglądarce internetowej.

Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych i przenośnych, również w przypadku tabletów istnieje możliwość wyświetlenia obrazu w dużym formacie z wykorzystaniem projektora lub wielkoformatowego monitora. Należy jednak pamiętać,
że tablety mają zwykle ograniczony zestaw gniazd wyjściowych. Bez problemu podłączymy
taki tablet do urządzenia wyświetlającego, wykorzystując złącze
HDMI. W wypadku nowszych
urządzeń mamy też zwykle do
Tablety
dyspozycji połączenie bezprzeUrządzenia
wykorzystywane wodowe lub korzystający z mizwykle do indywidualnej pracy cro USB standard MHL.
ucznia. Mogą one funkcjonować
w oparciu o system operacyjny
Tablice interaktywne
Android, Windows lub iPadOS. Urządzenia te od lat stosowane
Planując pracę z oprogramowa- są w szkołach jako narzędzia
niem instalowanym na tabletach, wspomagające proces dydaknależy upewnić się, czy aplika- tyczny na każdym etapie kształcja, z której chcemy skorzystać, cenia. Współpracują z projektoposiada wersję pracującą w sys- rem, który wyświetla obraz na
temie operacyjnym funkcjonują- tablicy. Oprogramowanie dołącym na urządzeniu. Nie będzie czone do tablicy interaktywnej
oczywiście problemu, jeżeli wy- pozwala wykorzystywać ją jako
korzystamy aplikacje działające elektroniczną wersję typowej taw przeglądarce internetowej. blicy szkolnej. Możliwe jest piSystem operacyjny tabletu nie sanie wieloma kolorami i rodzabędzie miał w tym wypadku zna- jami linii. W bardzo łatwy spoczenia.
sób można umieszczać na tablicy
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interaktywnej figury geometryczne, kopiować i usuwać elementy. Na tablicę interaktywną
wczytać można grafikę i dokonywać na niej adnotacji. W ten
sposób ta sama tablica interaktywna może być wykorzystana
do przedstawienia sposobu pisania w liniaturze, zasad obowiązujących na boisku piłkarskim, rysowania wykresów funkcji w układzie współrzędnych, omówienia budowy atomu, wyjaśnienia
zapisu nutowego na pięciolinii
i wielu innych zadań. Podobne
funkcje dostępne są również dla
prezentacji odtwarzanych na tablicy. Dużą zaletą jest możliwość
łatwego podsumowania przeprowadzonej lekcji poprzez wyświetlenie jej etapów. W dowolnym momencie możemy zapamiętać przebieg lekcji i odtworzyć go podczas kolejnych zajęć.
Istnieje również możliwość publikacji zapisu lekcji w formacie
PDF lub jako element do umieszczenia w serwisie internetowym.
Bardzo atrakcyjną funkcją tablicy interaktywnej jest możliwość
przemieszczania wyświetlonych
na niej obiektów. Stwarza to nauczycielom ogromne możliwości
uatrakcyjnienia zajęć. Stostując
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tablicę interaktywną, zachęcić
możemy uczniów do rozwiązywania zadań z dopasowaniem
obiektów, układankami i krzyżówkami.
Podczas pracy z tablicą interaktywną wykorzystać można nie
tylko dołączone do niej oprogramowanie. Znakomicie nadają
się do tego materiały umieszczane w elektronicznych wersjach
podręczników do nauczania
przedmiotu (e-book’ach) oraz
uniwersalne aplikacje internetowe (np. LearningApps, Eduelo)
Monitory interaktywne
Urządzenia te posiadają dotykowy ekran i odpowiadają funkcjonalnie tablicy interaktywnej. Obraz tworzony jest jednak bezpośrednio na ekranie monitora. Nie
jest wymagany dodatkowy projektor. Technologia ta pozwala
na uzyskanie znacznie lepszej jakości obrazu, szczególnie w jasnych pomieszczeniach, gdzie
korzystanie z projektora sprawiałoby problemy. Podstawowe
oprogramowanie monitora interaktywnego posiada podobne
funkcje do tego, które mają tablice interaktywne. Za pomocą dłoni lub specjalnego pisaka można
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rysować, zaznaczać i przenosić
obiekty na obrazie.
Monitory interaktywne działają
najczęściej w oparciu o system
operacyjny Android. Często istnieje możliwość rozbudowania
takiego monitora o dodatkowy
moduł komputera OPS, który
znacznie zwiększa wydajność takiego monitora i jednocześnie
pozwala uruchamiać oprogramowanie przeznaczone do pracy
w systemie Windows.
Dzięki możliwości podłączenia
bezpośrednio do Internetu monitory interaktywne nie wymagają
korzystania z żadnych dodatkowych urządzeń w celu przeglądania zasobów lub uruchamiania
aplikacji internetowych podczas
zajęć.
Do monitora interaktywnego
podłączyć można również komputer stacjonarny lub przenośny,
na którym uruchomione jest
oprogramowanie multimedialne.

uczaniu wczesnoszkolnym do
prezentacji czynności wykonywanych przez nauczyciela (pisanie, rysowanie, wycinanie, itp.).
Bardziej rozbudowane modele
pozwalają połączyć kamerę wizualizera z optyką mikroskopu,
co umożliwia wyświetlenie na
dużym ekranie obrazów preparatów podczas lekcji biologii.
Zaawansowane modele wizualizerów funkcjonować mogą bez
komputera. Wystarczy je podłączyć bezpośrednio do projektora
lub monitora interaktywnego.
Mają zwykle własne źródło światła o regulowanej intensywności.
Posiadają też funkcję aparatu fotograficznego, która pozwala zapisywać przechwycone obrazy
na pendrive podłączonym do
gniazda USB lub na karcie pamięci umieszczonej w gnieździe
wizualizera.
Zwykle razem z wizualizerem
otrzymujemy oprogramowanie
pozwalające podczas prezentacji
Wizualizery
obrazu zaznaczać jego fragmenty
Są to urządzenia, które w naj- oraz dopisywać teksty, podobnie
prostszej swojej postaci umożli- jak robić to można w wypadku
wiają wyświetlenie na ekranie tablicy i monitora interaktywnego.
obrazu z kamery umieszczonej
na wysięgniku. Znakomicie nadają się do wykorzystania w na-
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Tablet graficzny
Urządzenie to wykorzystać można wszędzie tam, gdzie trzeba
coś narysować przy pomocy
komputera. Dużo łatwiej zrobić
to używając odpowiedniej wielkości płytki dotykowej i pióra
elektronicznego, niż nawet najbardziej precyzyjną myszką.
Tablet graficzny podłącza się do
komputera za pomocą złącza
USB. Dołączone do zestawu pióro posiada przyciski odpowiadające funkcjonalnie przyciskom
myszki komputerowej. Do dyspozycji mamy też zwykle dodatkowe przyciski programowalne,
którym przypisać można najczęściej używane funkcje.
Proste tablety graficzne posiadają jedynie płytkę dotykową. Bardziej zaawansowane modele mają swój własny ekran, na którym
wyświetlany jest tworzony obraz.
Urządzenia te z powodzeniem
mogą być wykorzystane w nauczaniu wczesnoszkolnym, gdzie
uczniowie na dużym ekranie
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mogą zobaczyć to, co rysuje lub
pisze nauczyciel. Przydatne są
również w przedmiotach artystycznych oraz naukach przyrodniczych. Nauczyciele matematyki i fizyki mogą przedstawić sposoby rozwiązywania zadań. Biolog i chemik może je wykorzystać do graficznego wyjaśnienia
wybranych pojęć. Tablet graficzny więc jest swego rodzaju miniaturową tablicą interaktywną,
którą nauczyciel ma na swoim
biurku.
Podsumowanie
Nowoczesne techniczne środki
dydaktyczne, które stają się coraz bardziej popularne w szkołach, pozwalają podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć.
Wykorzystując przekaz medialny, nauczyciel może często łatwiej i w bardziej przystępny
sposób przekazać wiedzę uczniom, którzy w świecie mediów
w sposób naturalny funkcjonują
na co dzień.
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Technologie informacyjno-komunikacyjne
na lekcjach historii
XXI wiek to dynamiczny rozwój
wszelkich technologii. Muszą za
tym podążać także szkoły i to zarówno po to, aby nie stracić na
swej, powiedzmy, atrakcyjności,
jak i po to, by przygotować młodzież do życia w rzeczywistości
cyfrowej. Już w 2008 roku problem ten dostrzegło MEN, kiedy
to w rozporządzeniu w sprawie
podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia ogólnego ogłosiło,
że: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia
w trakcie kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej należą:(…) umiejętność posługiwania
się nowoczesnymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi,
w tym także dla wyszukiwania
i korzystania z informacji oraz:
Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie
uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom wa-
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runki do nabywania umiejętności
wyszukiwania,
porządkowania
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, z zastosowaniem TIK na zajęciach z różnych
przedmiotów.
*
Minęło już 12 lat. Dostęp do
przeróżnych urządzeń elektronicznych, oprogramowania i Internetu wzrósł niebywale; zarówno wśród prywatnych użytkowników (w tym dzieci), jak
i wśród placówek oświatowych
dzięki różnym programom rządowym i samorządowym. Dlatego w aktualnej podstawie programowej aż dwie spośród siedmiu kompetencji kluczowych dotyczą wprost TIK (poszukiwanie,
porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł oraz kreatywne
rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzę-
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dzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie).
Współcześnie, aby zachęcić
uczniów do większego zaangażowania w proces nauki (jeden
z głównych celów nauczania),
warto stosować na swoich lekcjach tytułowe TIK. Nauczyciel
powinien jednak stosować
technologie metodycznie i wiedzieć, czym jest takie nauczanie,
aby nie wprowadzać wszelkich
nowinek technologicznych dla
nich samych, bo np. coś fruwa,
cieszy oko albo jest kolorowe.
Powinien mu zawsze przyświecać cel edukacyjny wykorzystania TIK-u, wszelkich technologii, które przetwarzają, gromadzą
lub przesyłają informacje w elektronicznej postaci. W praktyce
oznacza to m. in. wykorzystanie
programów dołączonych do tablic interaktywnych, programów
komputerowych, narzędzi online
albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w Internecie czy też
wymianę informacji między
uczestnikami procesu edukacji
lub między uczniem i urządzeniem
w postaci cyfrowej (poprzez formularze,
e-mail, bazy prac w
postaci elektronicznej, wiadomo-
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ści w programach typu Messenger lub Skype itp.).
*
Obecnie panująca epidemia zmusiła wszystkich nauczycieli do
poszukiwania sposobów nauczania zdalnego, nawet tych przyzwyczajonych wyłącznie do
przysłowiowej kredy i tablicy.
W ten sposób na naszych oczach
dokonuje się swoista rewolucja.
Wg zapewnień płynących ministerstwa uda się w ten sposób
zrealizować podstawę programową bez konieczności zmiany
terminu zakończenia roku szkolnego (czyli do 31.08.2020).
Użycie TIK na lekcji musi być
uzasadnione i wspierać uczniów
w uczeniu się. Uczniowie powinni
zdobywać,
rozwijać,
sprawdzać swą wiedzę lub umiejętności. Powinni pracować aktywnie. Rola nauczyciela sprowadza się do roli animatora oraz
moderatora1. TIK to jedynie
atrakcyjna forma przeprowadzenia pewnych etapów lekcji, a nie
sposób nauczania, który zdominuje zajęcia bez specjalnego ce1

M. Ostrowska, TIK-owe A, B, C.
www.ore.edu.pl/wpcontent/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=5356
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lu. Inaczej mówiąc, gdy decydujemy się na prowadzenie nowoczesnej lekcji, musimy być przekonani, że taka lekcja pozwoli
osiągnąć zakładany cel edukacyjny, a zarazem będzie atrakcyjniejsza dla uczniów. Wybrana
przez nauczyciela metoda powinna pomóc w edukacji, by nie
ograniczała się do dostarczania
informacji czy gotowców (oglądanie przez 45 minut filmu nie
jest realizacją TIK-u, gdyż uczniowie nie będą aktywnie włączeni w proces nauki. Wg założeń metodycznych główna aktywność ma leżeć po stronie
dzieci.
Należy pamiętać, że TIK to nie
tylko komputery czy tablice interaktywne. To także aparaty cyfrowe, telefony komórkowe czy
tablety, które często są sprzętem
tańszym, a mimo to bardziej mobilnym i lepiej wyposażonym, bo
mają wbudowaną kamerę, głośnik czy dyktafon. Wykorzystują
one zwykle technologię dotykową, która jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi młodszymi, gdyż pozwala skupić się
na edukacyjnym przekazie, a nie
obsłudze technicznej urządzenia.
Na lekcjach historii warto sko-
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rzystać z możliwości Google
Maps oraz zasobów map i materiałów, wirtualnych muzeów na
Google Arts &Culture. TIK to
także prosta edycja filmów, tworzenie drzew genealogicznych,
osi czasu, herbów, wyszukiwanie
interesujących miejsc oraz potrzebnych informacji chociażby
w serwisach internetowych udostępniających materiały dla historyków w domenie publicznej
lub na licencji Creative Commons. W Internecie bez trudu
znajdziemy gotowe i ciekawe
sprawdziany wiadomości oraz
umiejętności (chociażby na stronie https://learningapps.org).
Zainteresowaniem cieszą się programy do tworzenia drzew genealogicznych, np. Canva.com.
Szczególnie polecam mniej znany darmowy program polskojęzyczny Bkwin.net ze względu na
łatwość wprowadzania członków
własnej rodziny, jak i tworzenia
np. dynastii książęcych i królewskich. W tym przypadku w odróżnieniu od gotowych drzew, to
użytkownik decyduje, które postacie na drzewie się pojawią.
Istnieje też możliwość dodawania ilustracji i wydarzeń z życia
danej osoby.
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Rys 1. Początek pracy z programem Bkwin.net (wprowadzono 6 członków rodziny)

Do wykorzystania w codziennej
pracy polecam narzędzia umożliwiające uczniom tworzenie osi
czasu, nawet tym najmłodszych.
Ciekawą propozycją jest program StoryboardThat2, umożliwiający tworzenie przez uczniów animowanych historii. Program jest anglojęzyczny. Jednak
wystarczy znajomość kilku określeń, aby bez trudu w nim pracować. Umożliwia także prawie
bezproblemowe używanie polskich znaków (z wyjątkiem „ż”)
w podpisach. Z moich doświadczeń wynika, że uczniowie najchętniej tworzą osie czasu przedstawiające rozwój wynalazków:

2

https://www.storyboardthat.com/pl
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np. aparatu fotograficznego,
sprzętu odtwarzającego muzykę,
samochodu, stylów w sztuce.
Ponadto zainteresowaniem cieszą
się biografie. Proponuję wykorzystać gotowe szablony, np. życiorysu Krzysztofa Kolumba3
i stopniowo je modyfikować.
Uczniowie uczą się nie tylko wyszukiwania odpowiednich ilustracji, ale także krytycznego ich
datowania. Czy program ma wady? W pełni funkcjonalny program po dwóch tygodniach
próbnych staje się płatny.

3

https://www.storyboardthat.com/storyboa
rds/matt-campbell/christopher-columbustimeline/copy#
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Rys. 2.-3. Przykłady pulpitu roboczego programu StoryboardThat
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Rys. 4. Widok strony głównej programu w automatycznym tłumaczeniu Chrome

Magdalena Radko
doradca metodyczny
z biologii
magdalenaradko@cen.edu.pl

Czy technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu mogą zastąpić kontakt ucznia z przyrodą?
Zastosowanie nowoczesnej technologii w różnych dziedzinach
działalności ludzkiej stało się codziennością. Dotyczy to również
procesu edukacji na wszystkich
etapach kształcenia. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym staje się jej istotnym
elementem. Uczeń powinien wy-
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rabiać w sobie umiejętność ciągłego kształcenia się i radzenia
sobie w sytuacji wymagającej
wyszukania i wykorzystania potrzebnych zasobów. Kluczową
staje się zdolność wyboru tego,
co powinien wiedzieć i zapamiętać na długo, co pominąć, a co
wykorzystywać w życiu codziennym.

13

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu
*
Proces efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (dalej: TIK)
w procesie edukacji nie jest łatwy. Wymaga od nauczycieli nie
tylko starannego doboru narzędzi
i ciągłego uaktualniania, ale także wnikliwej analizy, w jakich
sytuacjach je stosować. Jest to
szczególnie ważne w nauczaniu
biologii i przyrody, gdzie poznawanie treści powinno opierać
się przede wszystkim na faktach
zebranych poprzez obserwację
otaczającego nas świata i zjawisk
zachodzących w naturze, a niekoniecznie z wykładu, książki
czy Internetu. Jest to istotne zarówno w przedszkolu, w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej. Uczeń poznając treści biologiczne (przyrodnicze), powinien doświadczać i poznawać je
w sposób naukowy, prowadząc
badania samodzielnie lub pod
okiem nauczyciela. Stawia wówczas pytania i odpowiadania na
nie poprzez eksperymentowanie.
Jest zaangażowany w proces
uczenia się, a co za tym idzie, lepiej zapamiętuje i wykorzystuje
zdobyte wiadomości i umiejętno-
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ści. TIK nie zastąpią nauczania
przez dociekanie.
Narzędzia cyfrowe sprawdzają
się świetnie podczas zbierania informacji, planowania doświadczeń, ich dokumentowania, pomagają również w analizie i udostępnianiu efektów badań. Zdjęcia, zapis z kamery podczas prowadzonych obserwacji mikroskopowych czy terenowych można zamieścić na przygotowanych
stronach, platformach, blogach,
kanałach, np. YouTube. Podczas
takiej pracy uczniowie dokonują
nie tylko obróbki fotografii czy
filmu, ale ćwiczą również opis
właściwej procedury badawczej.
Niestety, nie wszystkie procesy
biologiczne mogą być przedmiotem kierowanej przez nauczyciela obserwacji czy eksperymentu.
Czasami wykonanie doświadczenia przez ucznia jest niemożliwe lub po prostu dla niego niebezpieczne. Ponadto wiele zagadnień z biologii dotyczy mikroorganizmów, budowy struktur
wewnątrzkomórkowych czy procesów biochemicznych. Wówczas wykorzystanie możliwości,
jakie daje TIK, jest niezbędne,
w takich sytuacjach zdecydowa-
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nie polecane. Wiemy, że technologia ułatwia i przyspiesza szybkość uczenia się, zwiększa atrakcyjność prezentowania treści,
powoduje wzrost kreatywności
uczniów i ich zainteresowania
przedmiotem oraz poprawia relacje uczeń-nauczyciel.
Oto przykłady, gdzie zastosowanie TIK na biologii przynosi
oczekiwane efekty:
1) analiza animacji przedstawiających procesy fizjologiczne
pomaga lepiej zrozumieć
uczniom ich istotę;
2) dyskusja po obejrzeniu filmu
dotyczącego
zastosowania
inżynierii genetycznej rozwija wiedzę uczniów na temat
korzyści i zagrożeń oraz daje
możliwość wyrażenia własnych i wymiany poglądów;
3) materiał multimedialny o mikroorganizmach lub ultrastrukturach
komórkowych
umożliwia ich lepsze poznanie, wykonanie schematów,
rysunków, tabel porównawczych, co sprzyja efektywności uczenia się.
W Internecie znajdziemy wiele
baz materiałów dydaktycznych,
z których nauczyciel może wybierać potrzebne do lekcji ele-
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menty, tj.: scenariusze, zdjęcia
mikroskopowe, grafiki, animacje, wykresy czy filmy, np:
www.biolog.pl,
http://scholaris.pl
https://new.edmodo.com 4.
Od kilku lat również wydawnictwa przygotowują multimedialne
zasoby do konkretnych zagadnień dydaktycznych, z których
bez wątpienia warto skorzystać
(e-podręczniki). Nauczycielom
pracującym w oddziałach dwujęzycznych, jak również wszystkim, którzy chcą kształtować zagadnienia biologiczne w języku
angielskim oraz inspirować się
nawzajem polecam wymianę doświadczeń w grupach tj.: Nauczyciele biologii, E-nauczyciel
przyrody, Superbelfer. Warto też
wspomnieć, że spora część zasobów z treściami biologicznymi
jest w języku angielskim. Nie
powinno być to jednak barierą
w korzystaniu z nich. Bardziej
należy się skupić na tym, aby pokazać wyjątkową animację, grafikę czy filmik nieosiagalne na

w zakładce Edmodo Spotlight
po zalogowaniu na platformę)
4

15

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu
polskich portalach edukacyjnych.
Nauczyciel wcześniej powinien
jednak zapoznać się z materiałami, przetłumaczyć najistotniejsze
fragmenty i przedstawić je na
lekcji z odpowiednim komentarzem słownym. Przykładem strony, która może być doskonałą
pomocą przy omawianiu wszelkich zagadnień związanych z anatomią człowieka jest strona
www.zygotebody.com.
Daje ona możliwość pokazania
uczniom trójwymiarowych modeli, które można dowolnie obracać, skalować, nakładać i zdejmować z nich różne warstwy.
Planując lekcje botaniki czy zoologii, należy koniecznie skorzystać z kluczy do oznaczania gatunków roślin oraz zwierząt czy
atlasów biologicznych lub botanicznych dostępnych on-line.
Ze względu na łatwość dostępu
oraz dużą popularność szczególnie przydatne stają się darmowe
aplikacje na telefony komórkowe
(Android) dostępne w sklepie
Google Play. Aplikacja: Czyj to
liść? to przykład klucza do oznaczania 44 rodzimych gatunków
drzew, atlasu i e-zielnika. Na ana-
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lizę kodu genetycznego pozwala
aplikacja The Lazy Scientist.
iCell to program dający możliwość oglądania komórek w grafice 3D. Biologia-morfologia
roślin to aplikacja w formie podręcznika do nauki botaniki. Dla
nauczyciela biologii, kluczowym
stać się mogą zasoby internetowe, które pozwalają na przeprowadzanie symulacji procesów
biologicznych. Oto jeden z przykładów:
https://phet.colorado.edu/en/si
mulations/category/biology
Nauczyciele, którzy pracują metodą projektów, znajdą ciekawe
rozwiązania na stronie
http://www.zielonalekcja.pl.
Media społecznościowe, choćby
Facebook, Edmodo, Instagram,
Pinterest, na dobre już wkroczyły w proces nauczania i stały
się integralną częścią edukacji
formalnej, jak i nieformalnej.
Uczniowie, głównie starsi, w celach edukacyjnych często współtworzą przystępne i atrakcyjne
zasoby w sieci, uzyskują informacje zwrotne od ekspertów w róż-
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nych dziedzinach i w ten sposób
weryfikują swoje kompetencje.
Podkreślić trzeba, że ważnym
atutem pracy z wykorzystaniem
mediów społecznościowych jest
możliwość wspólnego uczenia
się z rówieśnikami o tych samych zainteresowaniach oraz
atmosfera pozytywnej rywalizacji i zabawy. Jednak należy pa-

miętać, że wirtualna rzeczywistość niesie ze sobą wiele zagrożeń, których młodzi ludzie nie
zawsze są w pełni świadomi. Zatem na nauczycielach i rodzicach
spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczne i właściwe wykorzystywanie narzędzi internetowych,
w tym mediów społecznościowych w edukacji.
*

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj,
w dobie powszechności Internetu, narzędzia TIK mogą i powinny służyć lepszemu zrozumieniu
pojęć biologicznych i procesów,
które zachodzą w otaczającym
nas świecie i organizmach. Nie
bez znaczenia jest fakt, że dla
uczniów dostęp do Internetu,
osobiste komputery i smartfony
oraz stałe „bycie on-line” są
czymś naturalnym i wszechobecnym. Trudno zatem wyobrazić sobie edukację, która nie odwoływałaby się do tych elementów tak istotnych w życiu dzieci
i młodzieży. Kiedy jednak wykorzystuje się technologię do pokazania uczniowi tego, co sam
może zobaczyć, dotknąć lub wy-
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konać, zastosowanie TIK mija
się z celem. Niewątpliwie należy
uczyć biologii w kontakcie z naturą i żywą przyrodą, gdy uczniowie mogą samodzielnie prowadzić obserwacje i doświadczenia
metodą naukową.
Zatem, decydując się na wykorzystanie TIK w nauczaniu biologii i przyrody, zawsze trzeba
mieć na uwadze cel, któremu
mają one służyć. TIK nie mogą
stać się formą czy metodą samą
w sobie, ale mogą być wykorzystywane po to, by wspierać, uatrakcyjniać i zwiększać efektywność edukacji.
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Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu
Współczesny świat zdaje się nie
istnieć bez technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wszelkie programy komputerowe, narzędzia i aplikacje wzbogacają
oraz wspomagają proces nauczania w placówkach oświatowych.
Obecnie nasze przedszkolaki potrafią tak samo bawić się lalkami,
misiami, układać klocki, co posługiwać się tabletem czy smartfonem. Zatem TIK możemy wykorzystać w pracy przedszkolnej,
dostosowując ją do potrzeb
dziecka, a naszym działaniom
zawsze powinien towarzyszyć
umiar i zdrowy rozsądek. O tym
mówią dyrektywy UNESCO5.
Dyrektywy wynikające z raportu
UNESCO dotyczącego TIK
w pracy z dziećmi 3-6 letnimi są
następujące:

5

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstrea
m/10593/12554/1/BestApp_raport_2_fin.
pdf
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1. powinny zawsze mieć charakter edukacyjny – powinny być
konstytuowane jasno określonymi celami nauczania,
2. mają umożliwiać współpracę
rozumianą jako dzielenie się doświadczeniem,
przekazywanie
informacji – kształtowanie postawy zgodnej z logiką otwartych
zasobów,
3. powinny bazować na treściach
zintegrowanych, łączących wiele
dziedzin, skłaniających do konstruowania całościowego obrazu
świata; powinny także stanowić
integralne narzędzie poznawania
tego świata, a nie rodzaj incydentalnego narzędzia pracy,
4. powinny aktywizować dziecko
poprzez zabawę, szczególnie poprzez zabawę, w której dziecko
ma szansę wejścia w pewną
określoną rolę, eksperymentowania, eksplorowania i odgrywania różnorakich scen,
5. powinny dawać dziecku szansę na kontrolowanie przebiegu

18

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu
swojej aktywności, a nie funkcjonować jako narzędzie służące
realizacji działań ściśle zaprogramowanych, nieuwzględniających aktualnej sytuacji dziecka
(psychospołecznej, fizycznej itp.).
6. powinny mieć przejrzysty
układ treści i jasno określone
oraz wyeksponowane treści, bazować na krótkich zadaniach,
możliwych do realizacji poprzez
intuicyjną aktywność,
7. powinny bazować na treściach
pozbawionych stereotypów i wszel-

kich przejawów strukturalnej
oraz symbolicznej przemocy,
8. powinny być tak skonstruowane, by dziecko pracowało,
wykonując także inne czynności
niż te związane z obsługą TIK,
a jeśli to niemożliwe, by jego aktywność nie trwała dłużej niż
dwadzieścia minut w jednorazowym podejściu,
9. powinny być tak zaprojektowane, by aktywność dziecka angażowała także rodzica czy inne
osoby dorosłe opiekujące się
dzieckiem.
*

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dopuszcza
możliwość wykorzystania TIK
w przedszkolu z zachowaniem
dostosowania do potrzeb dzieci.
Dzieci w tym okresie poznają
świat poprzez zabawę, cechuje je
ciekawość, zadawanie pytań, zaczyna kształtować się obraz ich
własnej osoby. Szacuje się, że co
trzeci przedszkolak potrafi korzystać z zasobów Internetu.
W obecnym czasie, kiedy doświadczamy ograniczenia funkcjonowania przedszkoli związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana
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na odległość. Organizując takie
kształcenie, musimy pamiętać
o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez
dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
Oznacza to, że dobór narzędzi
przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu
korzystania z urządzeń (komputer, telewizor) i ich dostępności
w domu, wieku, etapu rozwoju,
a także sytuacji rodzinnej dziecka. Rodzice nie zawsze wiedzą,
jak dbać o to, aby dzieci spędzały czas przy komputerze, nie tyl-
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ko traktując go jako narzędzie do
www.storyjumper.com,
rozrywki; nie wiedzą, jak przya tworzenie w niej książeczek
gotować dzieci do bezpiecznego
daje możliwość zapisu dakorzystania z TIK. To przednych w chmurze. Nauczyciel
szkole i nauczyciele mogą stamoże utworzyć własną klasę
nowić doskonałe źródło informaswoich dzieci /uczniów. Każcji. Obecnie jesteśmy zarzucani
dy wychowanek mając dostęp
propozycjami stron i portali in(login i własne hasło), może
ternetowych, ale ich treści nie
pracować na stronie i tworzyć
zawsze są zgodne z treściami
własne książeczki;
zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkol- 2) Canva – internetowe narzęnego. Należy krytycznie przeanadzie / umożliwiające tworzelizować każdą propozycję, spranie projektów graficznych;
wdzić zgodność treści z podstawitryna zawiera bibliotekę,
wą, zanim zaproponujemy ją row której są udostępniane obdzicom.
razy, grafiki. Program pozwaWarto nadmienić, iż wykorzyla na korzystanie z gotowych
stanie TIK w przedszkolu może
szablonów oraz tworzenie
pozytywnie wpłynąć na rozwój
projektów on-line, tj. okładki
wielu funkcji poznawczych taksiążek, prezentacji, zaprokich, jak: pamięć, koncentracja
szeń czy dyplomów.
uwagi, analiza, synteza wzrokohttps://www.canva.com/pl_pl
wa i słuchowa. Umiejętne wykorzystanie technologii przyczyni 3) EduZabawy – strona zawiesię do nabycia przez dzieci umierająca artykuły metodyczne
jętności kreatywnego, świadowspomagające wiedzę naumego i bezpiecznego wykorzyczycieli i rodziców; publikustania zasobów Internetu.
je pomysły na prace plaDla nauczycieli przedszkoli zastyczne, pomoce dydaktyczne
pewne dużą pomocą może stać
do wydruku i samodzielnego
się:
wykonania oraz dyplomy,
1) Story Jumper – aplikacja
podziękowania do opracowaposiada stronę internetową:
nia i wygenerowania. Strona
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ta może być teraz bardzo
przydatna do opracowania
własnych kart pracy dla dzieci.
https://eduzabawy.com/
Nauczyciele doskonale wiedzą,
że TIK to nie tylko wykorzystanie komputera, aparatu cyfrowego, telefonu, dyktafonu, kamery.
Stosują w swojej pracy produkty
Microsoft: Word, Excel, Power
Point, odtwarzacz multimedialny

Windows Media Player, edytor
grafiki Paint, edytor tekstu Word
Pad. Obecnie zwiększa się liczba
przedszkoli posiadających tablice
multimedialne, interaktywny dywan, roboty Ozoboty czy programowanie w Scratchu. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach informatycznych, podnosząc swoje wiadomości, poznając
sposoby wykorzystania narzędzi
TIK w pracy z dziećmi.

Bibliografia:
1. Recognizing the potential of ICT in early childhood education
(2010) UNESCO
Institute for Information Technologies in Education
http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214673.pdf
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Strony internetowe, programy dla przedszkolaków:

(rysunek wykonany w programie Canva)
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Narzędzia TIK do inicjowania zajęć, sprawdzania wiedzy
i umiejętności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Obecna sytuacja na świecie, walka z Covit-19, zamknięte szkoły,
zdalne nauczanie spowodowały
znaczne przyspieszenie w obszarze wykorzystania technologii
informacji komputerowej. Niemal
w ekspresowym tempie przeobraziły współczesną przestrzeń
edukacyjną z tradycyjnej w zdalną i nowoczesną. Sytuacja zmusiła nauczycieli do bazowania na
ogólnodostępnych narzędziach
cyfrowych, urządzeniach mobilnych i Internecie. To z kolei spowodowało zmianę sposobu myślenia o edukacji jako o procesie
nauczania i uczenia się.
Nauczyciele zastąpili tradycyjne
metody nauczania nowymi formami kształcenia za pomocą
dostępnych mediów i zaadaptowali je do potrzeb uczniów oraz
warunków procesu dydaktycznego. Zasoby Internetu są
ważnym elementem obecnego
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procesu kształcenia. Portale
społecznościowe wykorzystywane
jako narzędzie komunikacji
cyfrowej z uczniami, pozwalają
na tworzenie w wirtualnej przestrzeni klasowych społeczności.
Edukacyjne zasoby Internetu są
niezastąpionym źródłem informacji oraz pomocy dydaktycznych. Ogólnodostępne przekazy multimedialne, filmy, muzyka, animacje, gry i zabawy
pozwalają
na
kreowanie
przestrzeni cyfrowej edukacji.
Specjalistyczne strony edukacyjne udostępniają nauczycielom
generatory do tworzenia kart
pracy i pomocy dydaktycznych,
a platformy edukacyjne pozwalają na wykorzystanie gotowych
materiałów na zdalnych zajęciach. Dzięki wielkiej kreatywności autorów, którzy często są
nauczycielami, można czerpać
z zasobów sieci stosownie do
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potrzeb klasy. W edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele
tworząc bądź wykorzystując
pomoce dydaktyczne i materiały, zwracają baczną uwagę na ich
różnorodność, atrakcyjność i funkcjonalność. Ważne są pierwsze
chwile podczas pracy zdalnej,
które pozwalają na zainteresowanie uczniów tematem,
zaintrygowanie działaniem narzę-

dzi,
rozbudzenie
poznawczej.

ciekawości

Narzędziami inicjującymi zajęcia
mogą być te, które pozwalają
nagrać głos nauczyciela, głos,
który wprowadzi uczniów w lekcję, przekaże polecenie, zada
pytanie pobudzające do przemyśleń lub poda informację, np.:

https://vocaroo.com – po nagraniu głosu, wystarczy pobrać plik,
który zapisze się w formie linku (rys. 1.).

Inny sposób zapisu dźwięku i zabawnego obrazu umożliwia
narzędzie internetowe na stronie https://www.voki.com/site/create.
Dzięki kreatorowi możemy wygenerować avatar, który głosem
męskim, żeńskim lub dziecięcym przekaże potrzebną informację
(rys. 2.).
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Przydatnym narzędziem do tworzenia zadań inicjujących lub
podsumowujących naukę jest https://learningapps.org/. Strona
daje nauczycielowi nieograniczone możliwości tworzenia narzędzi
edukacyjnych: kół decyzyjnych – „kół fortuny”, gier typu memory,
quizów, testów, krzyżówek, zgadywanek i zabaw.
Kolejną skarbnicą bardzo przydatnych narzędzi jest platforma
https://specjalni.pl, na której znajduje się wiele rekomendacji dla
aplikacji, platform, generatorów, kreatorów i pomocy dydaktycznych
gotowych do wykorzystania (rys. 3.)

Zeszyt metodyczny 3
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Narzędzia, dzięki którym nauczyciel będzie mógł szybko w ciekawy
sposób podsumować projekt edukacyjny znajdziemy również na
podanych wyżej stronach: quiz „milionerzy” bardzo prosty obsłudze
czy interaktywne koło można wygenerować na stronie
https://learningapps.org/).
*
Korzystanie z zasobów Internetu nie jest dla nauczycieli trudne, ale
czasochłonne. Dlatego tak ważne jest znalezienie takich platform,
które potrafią zebrać w jednym miejscu wiele godnych polecenia,
przydatnych i sprawdzonych narzędzi.
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Renata Lemańczyk
doradca metodyczny
języka niemieckiego
renlem@op.pl
Język niemiecki w sieci
Rozwijanie kompetencji cyfrowych
Kompetencje cyfrowe to jedna
z kompetencji kluczowych, które
nauczyciel języka niemieckiego
powinien mieć, by skutecznie
rozwijać kompetencje u swoich
uczniów. W nauczaniu języka
obcego, niemieckiego, tak samo
ważne jest rozumienie samych
kompetencji cyfrowych, jak również wiedza na temat sposobów
ich rozwijania. Wykorzystanie
umiejętności cyfrowych pozwala
na efektywniejsze i przyjemniejsze przyswajanie przez uczniów
nowych zagadnień językowych i
kulturoznawczych
zagadnień.
Uczniowie nie szukają już
informacji w drukowanym podręczniku. Włączają komputer lub
sięgają po telefon. Nauczanie
języka niemieckiego ma wzbudzać zainteresowanie uczniów,
sprawiać im radość. Warto więc
zaprzyjaźnić się z technologiami
cyfrowymi, które uczą kreatywności, logicznego myślenia,
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rozwijają umiejętności komunikacyjne, a jednocześnie sprawiają, że uczniowie chętniej się
uczą, aktywniej uczestniczą
w zajęciach.
Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i ich
stosowanie na lekcji nie jest
trudne, zaś korzyści mogą być
znaczące.
W jaki sposób można rozwijać
kompetencje cyfrowe uczniów
na lekcji języka niemieckiego?
Działania wspierające rozwój
kompetencji cyfrowych uczniów
powinny opierać się o dwa filary:
podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i doskonalenie kadry pedagogicznej pod
względem efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu.
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Kluczowym elementem doskonalenia nauczycieli jest więc
wyposażenie ich w odpowiednie
kompetencje cyfrowe, tj. zwiększenie ich umiejętności ICT,
z których mogą korzystać
podczas lekcji. Wielu nauczycieli
jest przekonanych, że uczniowie
sprawniej od nich posługują się
nowoczesnymi
technologiami,
boją się konfrontacji z uczniami
lub rezygnują z wykorzystywania technologii na lekcji.
W dobie Internetu nie można
jednak wyeliminować technologii cyfrowych. Warto się z nimi
zapoznać, zaprzyjaźnić i wykorzystać na lekcjach.

4) wykorzystanie na lekcji
elementów gier, narzędzi
i aplikacji edukacyjnych.
Nowoczesne technologie poszerzają możliwości nauczyciela,
jak i jego uczniów:

1) pozwalają zdobyć informacje
i dotrzeć do autentycznych
materiałów,
2) pozwalają na uwzględnienie
indywidualnych
predyspozycji ucznia
i indywidualizację pracy
z uczniem na lekcji języka
niemieckiego,
3) rozwijają autonomię
u uczniów, możliwość
Katalog kompetencji cyfrowych
współtworzenia materiałów
przydatnych w efektywnym
edukacyjnych przez uczniów,
procesie edukacyjnym zawiera 4) uczą uczniów
między innymi:
współdecydowania
1) poszukiwanie i przetwarzanie
o własnym procesie
informacji z wykorzystaniem
edukacyjnym,
technologii informacyjnych
5) pozwalają na osobistą ocenę
i komunikacyjnych,
każdego ucznia, mocnych
2) znajomość edukacyjnych
i słabszych stron,
platform,
6) uatrakcyjniają i ożywiają
3) umiejętne i bezpieczne
lekcję języka niemieckiego,
wykorzystanie
7) rozwijają kompetencje
społecznościowych kanałów,
kluczowe.

Zeszyt metodyczny 3
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Propozycje internetowych narzędzi i aplikacji na lekcji języka
niemieckiego
Narzędzia internetowe, które mogą uatrakcyjnić lekcję języka
niemieckiego i będą wspierać ucznia w nauce, można podzielić na
dwa rodzaje: narzędzia do tworzenie materiałów dla ucznia oraz
narzędzia do tworzenia materiałów przez ucznia6. W Internecie
można znaleźć gotowe materiały, jednak czy zawsze będą
odpowiednie dla naszych uczniów?
Materiały zawarte w podręcznikach są dla nas wsparciem. Ale
zachęcam również do tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem narzędzi internetowych, dostosowanych jednocześnie do
naszych odbiorców. Każda klasa i każdy uczeń ma przecież swoje
potrzeby i oczekiwania.
Proponuję wypróbować kilka bezpłatnych narzędzi i aplikacji, które
można wykorzystać podczas lekcji języka niemieckiego. Na pewno
uatrakcyjnią pracę nauczyciela oraz pozwolą na ich modyfikację
w każdej chwili stosownie do potrzeb klasy i nauczyciela:
I. Kahoot
✓ Platforma edukacyjna do tworzenia i przeprowadzania
interaktywnych quizów/Quizbasierte Lernplatform, die als Apps
und Internetseite funktioniert
✓ Gracze przystępują do quizu poprzez kod dostępu/Mitspieler
treten dem Quiz mit dem Zugangs-PIN bei
✓ Można grać z telefonów, tabletów i komputerów/Man spielt vom
Handy, Tablett oder Computer
✓ Bezpłatna: konieczność rejestracji/kostenlos: Regiestrierung
notwendig

6

A.Drummer, M.Guzowska-Ługin, B. Konstatnty, J.Mak, M.Postrzednik,
E.Żuber, A.Życka, Zbiór kreatywnych pomocy dla nauczyciela języka niemieckiego.
Poznań 2019
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II. Quizizz
✓ Aplikacja prosta w obsłudze, do tworzenia quizów (podobna do
Kahoota)/ Quizbasierte Lernplatform
✓ Uczniowie logują się za pomocą wygenerowanego PIN-u/
Mitspieler treten dem Quiz mit dem Zugangs-PIN bei (podobnie,
jak w Kahoot).
✓ Bezpłatna: konieczność rejestracji/kostenlos: Regiestrierung
notwendig
III. Quizlet
✓ Quizlet tworzy proste narzędzia edukacyjne, ułatwiające naukę,
np. fiszki i karty obrazkowe/Lernplatform
✓ Bezpłatna rejestracja/kostenlose Registrierung
IV. QR Code
✓ QRCode Generator&Scanner
✓ Aplikacja do uczenia się/Lernplatform
✓ Bezpłatna, możliwość wygenerowania bezpłatnie kodu QR (Kod
można zapisać, przesłać na adres e-mail lub wydrukować)/
/kostenlose Registrierung
V. Actionbound – jak zorganizować grę miejską ze Smartfonem?
✓ Platforma do projektowania interaktywnych zadań i gier
grupowych/Platform zum Erstellen von multimedialen
Erlebnistouren
✓ Świetnie nadaje się do gier typu: gra miejska, poszukiwanie
skarbów/Eignet sich fȕr Spiele wie Stadtrallye, Schatzsuche
✓ Składa się z 2 części: edytora do tworzenia zadań w ramach
Actionbound i aplikacji mobilnej na telefon lub tablet do
grania/Besteht au szwei Teilen: dem browserbasierten Editor, mit
dem die sogenannten Bounds erstellt werden und der App, mit

Zeszyt metodyczny 3
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der auf dem Smartphone oder Tablet die Bounds gespielt werden
kȍnnen
✓ Bezpłatna rejestracja/kostenlose Registrierung
VI. Mentimeter
✓ Narzędzia internetowe służy do zadawania pytań i zbierania
odpowiedzi od publiczności oraz przeprowadzania ewaluacji/Die
Webtool hilft beim Fragenstellen, Antwortsammeln und bei der
Durchfȕhrung von Evaluationen.
VII. Visme
✓ Narzędzie do tworzenia infografik/Grafikdesign-Tool fȕr
Infografiken
✓ Bezpłatne, konieczność rejestracji/kostenlos, Registrierung
notwendig
VIII. Mindmeister
✓ Mapa myśli online/Online Mind-Mapping
✓ Burza mózgów/Brainstorming
✓ Wizualizacja, prezentacja i dzielenie pomysłów z innymi/
/Visualisierung, Präsentation und Austausch von Ideen mit der
Gruppe
✓ Możliwość edytowania, komentowania i wspólnego pracowania
nad projektem/ Mȍglichkeit der Bearbeitung, Kommentierung
und Mitarbeit an Projekten
✓ Bezpłatny dostęp do podstawowych funkcji/kostenloser Zugang
zu den Hauptfunktionen
IX. Canva
✓ Nieskomplikowane narzędzie do tworzenia różnego rodzaju
grafik/Unkompliziertes Grafikdesign-Tool für:
prezentacji/Präsentationen, zaproszeń/Einladungen, postów w
mediach społecznościowych, etc.)/ SozialMedia-Posts, etc.
✓ Bezpłatna rejestracja/kostenlose Registrierung

Zeszyt metodyczny 3
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X. Quik
✓ Prosta aplikacja do samodzielnego tworzenia video (z muzyką,
specjalnymi efektami, napisami, etc.)/Einfache Video-App zum
Erstellen und Bearbeiten von Videos mit Musik, Effekten,
Untertiteln, etc.
XI. Magisto
✓ Magiczny Edytor Video do tworzenia krótkich filmików ze
zgromadzonych zdjęć oraz plików video/Magisto-Magischer
Video Editor zur Verarbeitung von MiniFilmen
XII. Animotica
✓ Prosta aplikacja do samodzielnego tworzenia video (z muzyką,
specjalnymi efektami, napisami, etc.)/Einfache Video-App zum
Erstellen und Bearbeiten von Videos mit Musik, Effekten,
Untertiteln, etc.
XIII. Sli.do
✓ Narzędzie internetowe służące do zbierania opinii, głosowania,
jak również zbierania pomysłów w grupie/ Webbasiertes Tool für
Brainstorming, Abstimmungen
✓ Ankiety na żywo/ Fragebögen
XIV. Splice
✓ Zaawansowana aplikacja do tworzenia video (z muzyką,
specjalnymi efektami, napisami, etc.)/Einfache Video-App zum
Erstellen und Bearbeiten von Videos mit Musik, Effekten,
Untertiteln, etc.
XV. LINEUPR
✓ Platforma służąca do informowania o danym wydarzeniu
i komunikowania z uczestnikami za pomocą smartphonów/
/Platform, um Events mobil per Smartphone zu kommunizieren

Zeszyt metodyczny 3
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und Teilnehmer mit Umfragen und Abstimmungen interaktiv
einzubinden
✓ Np. organizacja konferencji – można przedstawić program,
kontakt do organizatora, prelegentów.
Wykorzystywanie na lekcji języka
niemieckiego cyfrowych narzędzi
powinno być uzasadnione i zgodne z celami lekcji. Proponujmy
więc takie programy i aplikacje,
które usprawnią nie tylko pracę
nauczyciela, ale również przyniosą wiele korzyści naszym
uczniom. Spróbujmy wyjść na
przeciw oczekiwaniom uczniów
w obliczu rzeczywistości cyfrowej i poszerzyć nasz wachlarz
metod pracy, wychodząc poza
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książkę. Jeżeli tego nie zrobimy,
to istnieje prawdopodobieństwo,
że nasze działania nie spotkają
się z zainteresowaniem uczniów.
Warto również zastanowić się,
czy część odpowiedzialności za
proces edukacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych nie
przekazać uczniom. Uczniowie
będą mogli wykazać się swoimi
pomysłami i pokazać swoje
umiejętności.
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Z MOICH DOŚWIADCZEŃ
Katarzyna Fiebiger
doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
katarzynafiebiger@cen.edu.pl

Genially
Przydatne narzędzie w dobie zdalnego nauczania
Wiosnę w Polsce, Europie i na
świecie zdominowały wiadomości o zachorowaniach, których
przyczyną
był
koronawirus
(COVID-19). W tym czasie nauczyciele szukali najlepszego narzędzia do przygotowywania
zdalnych lekcji dla swoich
uczniów. Moim zdaniem i niektórych koleżanek z mojej szkoły
najskuteczniejszą okazała się
platforma Genially. Na tej platformie po szybkim przeszkoleniu
można tworzyć wizualne i interaktywne treści zadań lekcyjnych. W Polsce jej popularność
stała się swego rodzaju fenomenem.
Dlaczego planując lekcje, tak
chętnie zdecydowałam się na
Genially? Jest ku temu wiele
powodów. Przede wszystkim
dlatego, że korzystając z niej,
znalazłam najlepszy sposób na
zorganizowanie swoim uczniom
działań edukacyjnych na dłuższy
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okres w jednym miejscu. Na jednym slajdzie interaktywnej prezentacji lub infografiki mogę
zamieścić np. całą „tygodniową
ścieżkę nauki” dla ucznia. Wystarczy, że wyślę klasie w poniedziałek plan na cały tydzień,
a moi podopieczni będą wiedzieli,
jak planować swoją pracę,
sprawdzić, co zostało zrobione,
a co jeszcze trzeba wykonać. W ramach tej ścieżki planuję też spotkania i konsultacje z uczniami
on-line, wykorzystując inną platformę – Zoom, dzięki czemu nie
są oni pozostawieni sami sobie
z niepewnościami. Tak prowadzona edukacja zdalna ma przejrzystą strukturę i ramy, a wszystkie działania z nią związane są proste do zrozumienia i łatwe w użyciu.
Wyjątkową cechą tego narzędzia
jest także możliwość uporządkowania na jednym slajdzie lub
kilku wszystkich treści potrzeb-
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nych do przeprowadzenia lekcji:
filmów, tekstów, poleceń dla
uczniów, dokumentów, nagrań
audio, fotek, linków do zewnętrznych zasobów, innych
prezentacji. Dzięki funkcjom
umożliwiającym dodawanie interaktywności do dowolnych elementów prezentacja staje się
bardziej atrakcyjna. Genially pozwala na utworzenie kompletnego zasobu umożliwiającego przeprowadzenie lekcji każdego
przedmiotu. Ponadto ta platforma
zapewnia integrację z Google
i Microsoft Office 365. Planując
swoje lekcje, wielokrotnie korzystałam z tej możliwości, nagrywając głos, następnie przesyłając
go na dysk Google i w postaci
linku udostępniałam w prezentacji Genially. W międzyczasie
platforma udostępniła w wersji
darmowej możliwość dokonywania własnych nagrań, z czego
również korzystałam, chociaż jakość nagrania jest nieco gorsza.

Jedyną wadą platformy jest język
angielski, który trzeba znać choć
trochę, by rozumieć wykonywane komendy.
Po zakończeniu czasu kwarantanny i zdalnego nauczania z pewnością będę wykorzystywać możliwości wykonywania prezentacji
na tej platformie. Przygotowane
w ten sposób niektóre lekcje (lub
ich części) dla dzieci mogą być
bardziej atrakcyjne. Ponadto
Genially umożliwia korzystanie
z jej zasobów wielokrotnie w całości lub tylko z wybranych
fragmentów. Uczeń ma dostęp
do tych treści wszędzie tam,
gdzie będzie miał urządzenie
z Internetem. Korzystanie z materiałów audiowizualnych, to nie
tylko znak czasu. To konieczność, bo – czy tego chcemy, czy
nie – rośnie nam pokolenie mobilne i otwarte na zmiany, żyjące
równocześnie w świecie realnym
i wirtualnym.

Nauczyciele, którzy po raz pierwszy stykają się z platformą Genially
i chcieliby stworzyć własną prezentację, mogą zapoznać się z napisanym przeze mnie artykułem, w którym krok po kroku przedstawiłam, jak to zrobić. Link do tego artykułu:
http://www.cen.edu.pl/Materialy-metodyczne,107/III-2020-Tik-wedukacji-propozycja-zdalnego-nauczania-w-edukacjiwczesnoszkolnej-na-platformie-Genially,974.html
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Jak urozmaicić prezentację, stworzyć w niej własny quiz dostosowany do możliwości i umiejętności swoich uczniów i wstawić własne
nagranie dźwiękowe opisałam w innym artykule:
http://www.cen.edu.pl/Materialy-metodyczne,107/III-2020-Tik-wedukacji-propozycja-zdalnego-nauczania-w-edukacjiwczesnoszkolnej-na-platformie-Genially-czesc-II-Jak-zrobic-quiznagrac-glos-i-umiescic-w-prezentacji,1002.html
Niżej zamieszczone strony i linki moich prezentacji zostały stworzone dla moich uczniów w czasie zdalnego nauczania wiosną 2020 r.
Zawierają odnośniki do filmików z YouTube, linki do stron edukacyjnych, quizy i nagrania dźwiękowe przygotowane przeze mnie.
Zachęcam do korzystania z platformy Genially i kreowania własnych
prezentacji, tworzenia własnych zadań. To studnia pomysłów bez
dna dla kreatywnych nauczycieli i nie tylko :).

https://view.genial.ly/5e6e7893cab1370fbb80c7df/presentationnauczanie-domowe-2-c
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https://view.genial.ly/5e72a81b1a34ca24fc63fc8e/presentationnauczanie-domowe-drugi-tydzien

https://view.genial.ly/5e6fb67f4b44a00fb79bc038/presentationzadania-dla-moich-uczniow-dla-klasy-2-c
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https://view.genial.ly/5e878659260c290e39a0095a/horizontalinfographic-lists-przed-wielkanoca-4-tydzien

https://view.genial.ly/5e7fd4805ad5150d93d2f04d/presentationdomowe-nauczanie-piaty-tydzien

Kolejne linki prowadzą do przygotowanych przeze mnie quizów:
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https://view.genial.ly/5e7fcba35ad5150d93d2c3e6/game-quiz-nr-3o-wiosnie

https://view.genial.ly/5e7a47d2ab73410dfcb89d02/game-quiz-nr-2
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https://view.genial.ly/5e95aa1c27cb3a0e1073f391/game-shipcrouse-quiz-z-5-tygodnia
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Agnieszka Wilczyńska
doradca metodyczny muzyki
agnieszkawilczynska@cen.edu.pl

Technologie informacyjne i komunikacyjne
na lekcjach muzyki

Pod nazwą TIK kryją się technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje
elektroniczne. W XXI wieku
szkoła nie istnieje bez Internetu
i komputerów, jednak nauczanie
z wykorzystaniem TIK nie jest
z wielu powodów powszechnie
wykorzystywane.
Zastosowanie nowoczesnych technologii nie ma być celem samym w sobie, lecz służyć wzbogaceniu kompetencje uczniów.
TIK ma ułatwić i przyśpieszyć
osiąganie celów danej lekcji założonych przez nauczyciela. Zastosowana technologia ma być
bardziej skuteczna niż tradycyjne
narzędzia.
W obecnym stanie pandemii,
kiedy zostało wprowadzone nauczanie zdalne, nowoczesne
technologie mają (a nawet muszą) w dużej części zastąpić przekaz nauczyciela. Zastosowanie
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TIK ma zwiększyć szanse osiągnięcia przez uczniów celów
edukacyjnych. Ich wykorzystanie
wiąże się jednak z ograniczeniami technicznymi, z którymi borykają się uczniowie i nauczyciele. Skuteczność nauczania zdalnego jest utrudniona ze względu
na brak powszechnego dostępu
do komputera i Internetu jako
podstawowych pomocy dydaktycznych
oraz
niezbędnego
oprogramowania. Nauczyciele,
także uczniowie nie są odpowiednio przygotowani do pracy
na różnego rodzaju platformach.
Brakuje również dobrze opracowanych materiałów edukacyjnych, które w obecnej sytuacji
nauczyciel musi tworzyć samodzielnie, często eksperymentując
z różnymi narzędziami.
Jak wspominałam, prawidłowo
dobrane narzędzia TIK nie są celem lekcji samym w sobie, lecz
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zwiększają efektywność uczenia
się oraz wpływają na szybkie
osiągnięcie celu. Wspomagają
kształcenie, ułatwiają je, wzbogacają jego treści i formy przekazu. Dzięki zastosowaniu nowych form przekazu uruchomiane są różne kanały percepcji, co
sprawia, że uczniowie mogą zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć
więcej niż tylko studiując informacje zawarte w podręczniku.
W przypadku muzyki – nauczyciel nie ma wszystkich instrumentów i nie jest w stanie np.
umieć grać na wszystkich,
zwłaszcza równocześnie. TIK
wzbogaca treści kształcenia,
umożliwiając pracę z materiałami dobrej jakości (np. brzmienie koncertowego fortepianu vel
brzmienie pianina szkolnego,
często nienastrojonego, czy też
nagrania w wykonaniu mistrzów
dostępne w formie elektronicznej).
TIK umożliwia zarówno samodzielną pracę, jak również
współpracę i lepszą komunikację
z innymi osobami pracującymi
nad danym zadaniem, np. pracującymi nad prezentacją dotyczącą
wybranego zagadnienia muzycznego. Kolejna korzyść z zastosowania TIK to możliwość więk-
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szego wsparcia osobistego rozwoju ucznia. Uczniowie mogą
drogą elektroniczną otrzymywać
indywidualną informację zwrotną, dzięki której zyskują szansę
poprawienia zadania czy popracowania nad jego lepszym efektem końcowym. Tradycyjna lekcja chociażby ze względu na
ograniczenia czasowe nie zawsze
dawała takie możliwości.
Narzędzia TIK zwiększają motywację ucznia, budzą większą
ciekawość, dają swobodę w doborze treści i sposobie ich opracowania. Prowadzą do osiągnięcia celu na wiele sposobów.
Uczeń może wybrać ten dla niego najlepszy. Uczniowie często
podejmują się indywidualnych
prac dodatkowych, np. przygotowania prezentacji z danej dziedziny muzycznej, wtedy indywidualnie w aktywny sposób zdobywają wiedzę. Następnie istnieje możliwość podzielenia się tą
prezentacją, np. poprzez udostępnienie jej na platformie edukacyjnej wszystkim uczniom
z klasy.
Wykorzystywanie TIK w nauczaniu w dużym stopniu ułatwia
pracę nauczycielowi na wielu
etapach. Przygotowanie lekcji:
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zgromadzenie informacji, materiałów, przygotowanie testów
czy kart pracy jest szybsze. Samo
prowadzenie lekcji jest sprawniejsze, a ewaluacja może być
bardziej szczegółowa i indywidualna. Bardzo istotnym aspektem jest możliwość upowszechniania swoich materiałów przez
nauczycieli, materiałów, które
mogą wykorzystać inni nauczyciele. Może to być gotowy scenariusz czy chociażby tylko pojedyncze ćwiczenia.
TIK nadaje się świetnie do organizacji różnych sytuacji dydaktycznych, np. kiedy chcemy zastosować odwróconą lekcję.
Wtedy uczeń przed nową lekcją
ma za zadanie samodzielnie zapoznać się z materiałem teoretycznym, który później na lekcji
będzie zastosowany w praktyce.
Jak wygląda sytuacja ze względu
na specyfikę mojego artystycznego przedmiotu – muzyki? Jak
zastosować TIK na lekcji tak,
aby nie tylko urozmaicić lekcje, ale wpłynąć pozytywnie na
efekty uczenia się? Co zrobić,
kiedy nauka przedmiotu opartego
w dużej mierze na praktyce nie
może odbywać się tradycyjnymi
metodami w klasie, gdy nauczy-
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ciel jest obok ucznia i może skorygować jego błędy np. w grze
na instrumencie?
Głównym zadaniem nauczycieli
przedmiotów artystycznych jest
otwarcie uczniów na sztukę oraz
rozbudzanie zainteresowań artystycznych. Można to robić na
wiele sposobów, aktualnie np.
poprzez kontakt ze sztuką prezentowaną w mediach, także
w Internecie. Szkolna edukacja
muzyczna koncentruje się głównie na nauce śpiewu i prostego
akompaniamentu, przekazywaniu
podstaw teorii muzyki i tańca
oraz na poznawaniu rodzajów
muzyki, wybranych twórców
i ich dzieł. W każdym z tych obszarów uczenie się może być
wspierane przez nowoczesne
technologie.
Jednym z narzędzi jest tablica
interaktywna, która pozwala na
prowadzenie ćwiczeń muzycznych interaktywnych związanych
z tematem lekcji, doskonale angażujących uwagę uczniów. Nauczyciel lub uczeń może pisać,
rysować, zaznaczać istotne elementy na obrazach, plikach z zapisem nutowym czy zdjęciach,
a efekty swojej pracy umieszczać
na serwerze szkolnym lub wysy-
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łać pocztą elektroniczną do osób
zainteresowanych. Aktualnie tablica multimedialna jest narzędziem w praktyce niedostępnym,
ponieważ nauczyciele pracują
zdalnie w swoich domach, chyba
że skorzystają z tablic on-line.
Istnieje jednak wiele innych
możliwości. Naukę piosenek ułatwi szeroki repertuar zamieszczony na YouTube. W kształceniu głosu pomogą liczne rozgrzewki również tam dostępne.
Śpiew uczniów może zostać
utrwalony za pomocą rejestratora
dźwięku, chociażby dyktafonu
dostępnego w telefonie. Plik może być przesłany nauczycielowi
do korekty i oceny. Samo nagranie może być analizowane i przetwarzane za pomocą programu
do edycji i obróbki dźwięku, np.
Audacity. Nauka gry na różnych
instrumentach może być wspomagana poprzez liczne samouczki zamieszczone na YouTube.
Takie filmiki mogą częściowo
zastąpić pokaz gry nauczyciela
czy też ułatwić uczniom uchwycenie melodii oraz właściwego
rytmu utworu. Podczas lekcji
praktycznych zauważyłam, że
uczniowie chętnie wykonują
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utwór równocześnie z oryginałem, czują się wtedy jak członkowie zespołu czy orkiestry.
Takie zadanie ćwiczy koncentrację i jest doskonałym sposobem
na utrwalenie utworu. Ułatwieniem może być funkcja dostępna
w ustawieniach, pozwalająca
zwolnić tempo podczas pracy
nad utworem i odpowiednio je
przyspieszyć, kiedy utwór jest
już płynnie opanowany. Zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy
uczeń może pracować jedynie
sam w domu, takie rozwiązanie
staje się namiastką muzykowania
zespołowego.
Z
praktycznych
obserwacji
wiem, że uczniowie chętniej
i zdecydowanie częściej wysyłają mi nagrania swoich muzycznych prezentacji. Nawet grupowy występ na forum klasy ze
względu na stres doświadczany
przez uczniów nie należy czasem
do chętnie podejmowanej aktywności. Tymczasem nagranie daje możliwość wykonania kilku
prób (a nie tylko jednej, która
jest oceniana), a także jest sposobem na przełamanie swojej nieśmiałości podczas muzycznych
autoprezentacji.
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Do tworzenia utworów w bardziej zaawansowanej formie może służyć komputer z programem do kompozycji, np. Anvil Studio lub
DarkWave Studio. Korzystanie z tych programów wymaga jednak
pewnej biegłości informatycznej. Można pobawić się w kompozytora, wykorzystując do tego gry, zwłaszcza w młodszych klasach. Poniżej przykłady takich gier wraz z krótką instrukcją dla uczniów:
http://toytheater.com/

Wybierz dziedzinę MUSIC. COMPOSER, przeciągaj wartości rytmiczne i pauzy na pięciolinię, umieszczaj nuty na różnej wysokości,
włącz PLAY i posłuchaj swojej kompozycji.
http://muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/
MUZORYS – Narysuj symbolami muzykę i posłuchaj! Zaznacz
dowolny kwadracik i posłuchaj, jaki wyda dźwięk. Zaznaczaj kolejne kwadraciki i słuchaj powstałej muzyki. Możesz zaznaczać kilka
kwadracików w pionie równocześnie. Wtedy zabrzmi kilka dźwięków naraz.
https://to.nematrix.audiotool.com/
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Na lekcjach poświęconych teorii
muzyki warto skorzystać z bogatej oferty on-line proponowanej
przez Narodowy Instytut Audiowizualny, gdzie zagadnienia teoretyczne ilustrowane są filmami.
Słuchanie muzyki można łatwo
połączyć z obrazem, co umożli-

wia portal YouTube (wspomniany już wcześniej). Jest to bliższe
percepcji młodego człowieka,
a warstwa wizualna ułatwia odbiór muzyki. Posłużę się tu znowu przykładem, podając link do
strony z wizualnymi opracowaniami utworów:

http://www.youtube.com/user/smalin
Uczeń może słuchać muzyki i ją
„widzieć”, a obraz pokazuje nakładające się ścieżki dźwiękowe,
co ułatwia zrozumienie np. sposobu skomponowania utworu.
Obraz pozwala również skupić
się na samym utworze, a nawet
pełniej zrozumieć przekazywane
emocje. Warto również porównywać rozrywkowe przeróbki
„utworów poważnych” z ich
oryginałami. Konfrontacja świata
artystycznego z pop-kulturą może zainteresować uczniów treścią, która w takim ujęciu wyda
im się wcale nie tak odległa.
W praktyce, opracowując lekcję
dla moich uczniów, staram się,
dołączać linki z różnymi wersjami wykonania tego samego
utworu. Wtedy mają możliwość
wyboru wersji do słuchania.
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By sprawdzić wiadomości uczniów, można posłużyć się stroną
https://kahoot.com/, na której są
publikowane różne gotowe quizy. Można przygotować własne
quizy. Przy rozwiązywaniu quizów Kahoot uczniowie jednocześnie ucząc się, świetnie się
bawią.
Poniżej prezentuję wykaz programów, które mogą przydać się
nauczycielom podczas przygotowywania lekcji, ale także mogą korzystać z nich uczniowie,
realizując zadania. Wśród różnorodnych programów muzycznych
na uwagę zasługują te bezpłatne,
m.in.:
Free Music Archive – archiwum
wysokiej jakości nagrań muzycznych;
Jamendo – serwis z darmową
muzyką artystów z całego świa-
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ta. Utwory w formacie MP3 oraz
ZIP są gotowe do pobrania;
Freeplay Music – darmowa muzyka do pobrania i wykorzystania np. w filmach edukacyjnych;
Free Studio 6.0.0.128 – zestaw
kilkudziesięciu bezpłatnych narzędzi przeznaczonych do edycji
i nagrywania materiałów audio
oraz wideo;
Audacity 2.0.3 – edytor plików
dźwiękowych. Jego główne zadania to nagrywanie i odtwarzanie dźwięków, importowanie
i eksportowanie plików w formatach MP3, WAV i innych;
Studio One Free – pozwala zamienić komputer w studio nagraniowe. Do pełnego wykorzystania jego możliwości przydadzą
się zestawy próbek dźwiękowych
(sampli), pozwalające na tworzenie utworów muzycznych;
AV Voice Changer Software
Diamond 7.0.52 – to program
przeznaczony do nagrywania
i przekształcania w czasie rzeczywistym głosu na inne barwy.
Aplikację z powodzeniem można
wykorzystywać przy tworzeniu
dubbingów do gier, rozmów telefonicznych, czatów wideo itp.;
Sony Vegas Movie Studio Platinum 12.0 Build 755 – aplika-
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cja przeznaczona do amatorskich
zastosowań do montażu filmów
z kamer, aparatów i innych urządzeń cyfrowych;
Musopen – serwis z nagraniami
utworów muzyki klasycznej oraz
zapisami nutowymi udostępnionymi na otwartych licencjach;
Capriccio – program służący do
edycji partytur muzycznych;
MuseScore – edytor nutowy. Za
jego pomocą można wydrukować zapis nutowy lub zapisać go
do pliku PDF lub MIDI.
Polecane strony i platformy:
Khan Academy – ciekawe materiały muzyczne, jednak w większości w języku angielskim lub
tylko z polskimi napisami (nadające się dla starszych uczniów);
Muzykoteka szkolna – zawiera
oprócz materiałów gry multimedialne;
Narodowy Instytut Audiowizualny – to lekcje nt. filmu, muzyki, sztuki;
Dur-moll.pl – tu m. in. prezentacje instrumentów muzycznych,
słowniczek pojęć;
Kurs na muzykę – zawiera
opracowania zagadnień teoretycznych oraz np. dzwonki onli-
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ne – ułatwiające grę na dzwon- bliży skomplikowane zagadniekach chromatycznych.
nie teoretyczne czy dostarczy informacji. Dzięki np. filmom inStrony z nutami:
struktażowym dotyczącym spoMusic Library, ScorSer, Free- sobu gry na instrumencie czy
scores, Mutopia Project, Icking- śpiewu uczniowi ma być łatwiej
music-archive.
opanować umiejętności praktyczne, a nie je zastąpić tylko odOpracowując zdalne lekcje mu- twarzaniem cudzego wykonania.
zyki, należy uważać, aby nie za- Wreszcie – nowoczesne technoniedbać rozwoju praktycznych logie mają uczniom ułatwić rejeumiejętności uczniów, by narzę- strację swoich wykonań czy
dzia cyfrowe służyły realizacji kompozycji oraz dzielenie się
ćwiczeń twórczych, inspirowały własnymi produkcjami choćby
do ćwiczenia umiejętności prak- z kolegami z klasy. Edukacja
tycznych, które ze względu na muzyczna nie może być jednak
specyfikę przedmiotową muzyki, przeniesiona wyłącznie w świat
wymagają metod tradycyjnych, wirtualny. Należy stwarzać ucznp. własnoręcznego grania na in- niom sytuacje edukacyjne, dzięki
strumencie, śpiewania, czy skom- którym stają się czynnymi
ponowania drobnego utworu mu- uczestnikami kultury muzycznej
zycznego itp. Technologie infor- i ją współtworzą, a nie tylko
macyjno-komunikacyjne są do- biernie odtwarzają.
datkiem, który zainspiruje, przy-
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Małgorzata Kulik
Doradca metodyczny
wychowania fizycznego
malgorzatakulik@cen.edu.pl

Technologie informacyjno-komunikacyjne
w wychowaniu fizycznym a zdalne nauczanie
Dzisiejsza forma nauczania to
zdalne nauczanie, także wychowania fizycznego. Trudne do
realizacji w ramach tego przedmiotu, a jednak wymuszone koniecznością kwarantanny. Choć
TIK jest wpisane w podstawę
programową, to w tej sytuacji
okazuje się obligatoryjnym wymogiem dzisiejszej edukacji.
Na wychowaniu fizycznym ruch,
aktywność, sprawności fizyczne
i motoryczne to główne sfery
oddziaływania nauczyciela i dlatego też tak trudno wuefistom
przestawić się na zdalne nauczanie. Obecnie nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z wielu urządzeń cyfrowych, które mogą pozytywnie
zmienić oblicze współczesnej
lekcji wychowania fizycznego.
Laptopy, tablety czy telefony
komórkowe stały się nieodzownymi elementami codziennej
rzeczywistości. Nauczyciele wy-
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chowania fizycznego muszą
wyjść naprzeciw tym nieodwracalnym zmianom i związanymi
z nimi oczekiwaniom. W artykule tym chcę więc przedstawić
kilka propozycji wspomagania
się przy organizacji i prowadzeniu zdalnej lekcji wychowania
fizycznego. Telefony komórkowe, smartfony, które oprócz
funkcji komunikacyjnej stanowią
narzędzie do odszukiwania, gromadzenia, wymiany danych
można wykorzystać na lekcjach
wu-efu. Pomocna będzie nowa
technologia stosowana w zegarkach, smartwatchach, opaskach,
które monitorują dzienną aktywność i codzienne czynności.
Dostępność portali, stron internetowych, aplikacji i narzędzi medialnych jest wsparciem wychowania fizycznego prowadzonego
zdalnie. W szkołach korzysta się
z dziennika elektronicznego. Stanowi on główny kanał przepływu
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informacji, kontaktu szeroko rozumianej społeczności szkolnej,
a więc nauczyciele mają możliwość prowadzenia zdalnej lekcji
wychowania fizycznego, wykorzystując zasoby oprogramowania dziennika. Można wykorzystać też drogę np. mailową, aplikację Messenger czy WhatsApp.
Więcej informacji prezentuje Dariusz Piekarz, doradca metodyczny informatyki CEN Koszalin w artykule pt. „Narzędzia nauczania zdalnego”
http://cen.edu.pl/uploads/d.pie
karz/narzedzia_nauczania_zda
lnego.pdf .

Aplikacje wykorzystywane do
kształcenia na odległość stają się
coraz bardziej dostępne i łatwe
w użyciu. Różnorodność funkcji
i coraz większy wachlarz możliwości czyni je pomocnymi w nauczaniu na odległość. Bardzo
ważna jest możliwość prowadzenia wideokonferencji: spotkania się nauczyciela z uczniami
on-line, wizualizacji instruktażu,
pokazu.
Nauczyciel i uczniowie mogą też
tworzyć filmy instruktażowe do
nauki elementów technicznych
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lub taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Na zdalnych lekcjach można
wykorzystywać np. fragmenty
filmów, relacji z mitingów,
transmisji z zawodów na różnych
portalach, np. YouTube. Inne narzędzia multimedialne można
wykorzystywać do tworzenia
prezentacji, fotografii, czy plakatów o tematyce sportowej jako
materiały wspierające prezentację zagadnienia, a jednocześnie
dające uczniom szansę na wykorzystanie kreatywnych możliwości. Dzięki różnym generatorom
i programom można przygotowywać i publikować dyplomy,
gazetki, tabele wyników i osiągnięć. Wiele platform i aplikacji
oferuje użytkownikom narzędzia
do tworzenia i przeprowadzania
quizów, testów, gier. Nauczyciele mogą się wspierać w zdalnej
edukacji quizami tworzonymi na
platformach: Kahoot (bezpłatna
platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów www.getkahoot.com), Quizizz https://quizizz.com/ (bezpłatna aplikacja, bardzo prosta
w obsłudze), Learning Apps
(www.learningapps.org – zbiór
narzędzi do konstrukcji gier na
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brać różny poziom zaawansowania treningów, sekwencji ćwiczeń. Każda z aplikacji łączy
w sobie również możliwość dokonywania pomiaru i stałego
monitorowania, co dla ćwiczącego jest niezmiernie ważne, gdyż
daje informację zwrotną. Przeszukując zasoby Internetu dotyczące zdrowia, kultury fizycznej,
na pewno natrafimy na serwis
YouTube. Jest to na dzień dzisiejszy chyba najbogatszy serwis
zawierający interesujące wuefistów zagadnienia. Znajdziemy
tam kanały poświęcone zdrowemu trybowi życia, pracy nad
własnym ciałem, planom treningowym, także filmy z obszaru
kultury fizycznej m. in. na temat
historii olimpizmu, o wydarzeniach sportowych, analizy taktyczne meczu czy wyników konkurencji lekkoatletycznych, filmy o tematyce sportowej ukazujące cechy osobowości czy postawy związane z wysiłkiem fizycznym i rywalizacją, również
fragmenty zajęć fitness. Filmiki
pełne wskazówek, treningów
można potraktować jako wirtualną lekcję wychowania fizyczneNa potrzeby zdalnych zajęć z wy- go, na przykład:
korzystaniem aplikacji można wydarmowej platformie), TikTok
(aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo).
Dobrym pomysłem będzie wykorzystanie na zdalnej lekcji wychowania fizycznego aplikacji
i urządzeń monitorujących dostępnych on-line (np. aplikacja
Endomondo, platforma Indares,
czy aplikacje firm Polar, Garmin,
Nike. Samsung), wraz z nowoczesnymi urządzeniami monitorującymi poziom aktywności.
Aplikacje umieszczane są w telefonach komórkowych. Na rynku
sportowo-rekreacyjnym największe marki tworzą urządzenia,
które możemy nazywać gadżetami w formie np. zegarka, opaski monitorującej liczbę kroków,
przebyty dystans, spalone kalorie. Bliższe informacje o tych
aplikacjach w artykule dostępnym na
http://cen.edu.pl/Materialymetodyczne,107/XII-2019Technologie-informacyjnokomunikacyjne-wwychowaniufizycznym,905.html.
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• www.youtube.com/user/The
LearningStation
https://youtu.be/GGtDOrlfV
nA
• https://www.youtube.com/w
atch?v=CYkyVJrPPCY%20
%09
• https://www.youtube.com/w
atch?v=QiuGSnLuUjM

rek.piszczek.5/videos/30973
09706960453/
• http://damianrudnik.com/le
kcja-wf-w-domu-zagraj-icwicz-po

Polecam nauczycielom grupy tematyczne, znakomite narzędzie
Facebooka, np. Nauczyciele wychowania fizycznego; Kreatywni
Na YouTube można zamieszczać nauczyciele, WF inny niż zwykle
krótkie filmy wideo i pokaz slaj- lub blog Sport to pestka
dów. W tym serwisie, wykorzy- http://sporttopestka.pl/.
stując ustawienia prywatności,
można stworzyć zamknięty ka- Niemal każda klasa ma własną
nał, dzięki czemu filmiki będą grupę na Facebooku i możliwość
oglądać tylko osoby upoważnio- wzajemnego kontaktu oraz kontaktu z nauczycielem, trenerem.
ne.
Na zdalne lekcje przyda się rów- Istnieje więc narzędzie do przenież Facebook. Dziś jest to naj- syłania uczniom ciekawych zawiększy serwis społecznościowy dań, wskazówek do samodzielświata. W jego zasobach można nego wykonania. Również uczznaleźć wiele ciekawych publi- niowie mogą porównywać inkacji, filmików, gotowych materia- formacje, wykazywać się osiąłów z dziedziny fitnessu i sportu. gniętymi wynikami w ramach
Jest to kanał, na którym wiele np. planów treningowych, apliosób dzieli się swoimi praktyka- kacjami. Oto kilka przykładowych
mi, pomysłami, ciekawymi zaję- stron, na których znajdują się
ciami, fragmentami lekcji czy przykłady dobrych praktyk:
przykładowymi pomocami dy- • https://www.facebook.com/T
yla/videos/181952781142264
daktycznymi, np.
8/?t=0
• https://www.facebook.com/
• https://www.facebook.com/g
maettingstron-
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gerpl/videos/2966692063391
310
• https://www.facebook.com/k
reatywnynauczycielwf/photos/
• https://www.facebook.com/a
ktywnezabrze
Dziś Internet, to źródło wiedzy.
Daje możliwość wyszukiwania
informacji z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej. To
przestrzeń, w której można poszukiwać zasad i przepisów gier
z innych rejonów Europy, świata,
wyników poszczególnych konkurencji sportowych, nowości
sprzętowych, trenażerów itp.
Warto przejrzeć platformy, strony i serwisy internetowe, np.
• http://panwuefista.pl/
• http://www.pospiech.katowic
e.pl
• platforma interaktywna Brain
Breaks®
https://brain-breaks.com/.
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Z kolei Wordwall to platforma
do tworzenia materiałów dydaktycznych https://wordwall.net).
MEN zachęca do korzystania
z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów
edukacyjnych. Adresy stron i portali internetowych przydatnych
podczas
zawieszenia
zajęć
w szkołach zebrane zostały w zakładce Nauka zdalna. Wymienione zasoby są rekomendowane
nauczycielom i dyrektorom. Planując i organizując zdalną lekcję
wychowania fizycznego, możemy sięgnąć do wskazywanych
narzędzi. Nie wszyscy mamy
sprzęt i możliwości oraz predyspozycje do tworzenia własnych
medialnych lekcji, dlatego warto
wykorzystywać to, co jest gotowe, udostępnione, ale dobierając
materiały stosownie do potrzeb
dydaktycznych, z rozwagą, przede
wszystkim „z głową”, pamiętając
też o nauczycielskiej etyce.
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4. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
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WARTO SPRÓBOWAĆ
Katarzyna Sobańska
doradca metodyczny
języka angielskiego i francuskiego
katarzyna.sobanska@cen.edu.pl

Sprawdzian wiadomości i umiejętności
tworzony na formularzu Google

Rysunek 1.

Z uwagi na obecną sytuację nauczyciele zmuszeni są do poszukiwania nowych sposobów pracy z uczniami. Radzą już sobie z komunikacją z uczniami oraz z ich nauczaniem na odległość, wykorzystując
różnorodne platformy i aplikacje. Trzeba pamiętać jednak, iż proces
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dydaktyczny obejmuje także ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów. Ułatwiają to zadanie formularze Google, warto zapoznać się
z ich formą i funkcjami. Dzięki nim można stworzyć własny sprawdzian z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi.
Jak tego dokonać? Oto krótka instrukcja. Należy zalogować się
na swoim dysku Google i wybrać ikonkę +Nowy. Następnie wybrać
ikonkę Więcej, która prowadzi do opcji Formularze Google. Zdjęcie
widoku strony zamieszczone wyżej (rysunek 1.) ilustruje czynności
wstępne i ułatwi rozpoczęcie tworzenia nowego dokumentu. Po
otworzeniu nowego okna, pojawi się taki obraz:

Rysunek 2.

Warto dokonać krótkiego przeglądu opcji, które zostały zaznaczone
czerwoną strzałką na rysunku 2. Do tworzenia kolejnych pytań służy
ikonka „+”. Pojawia się wtedy obraz prezentowany poniżej.

Rysunek 3.

Zeszyt metodyczny 3
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Aby wybrać rodzaj zadania, nad którym chcecie Państwo pracować,
należy rozwinąć pasek opcji. Jak widać niżej, można zaproponować
uczniom zadania otwarte z krótką lub dłuższą odpowiedzią lub zamknięte oparte na wyborze jednej lub kilku prawidłowych odpowiedzi.

Rysunek 4.

Po stworzeniu kilku takich zadań warto pamiętać, aby zaznaczyć opcję
Wymagane. Miejsce, gdzie znajduje się to narzędzie oznaczone jest
zieloną strzałką na rysunku 3. Uwaga! Tę opcję należy włączyć pod
każdym przykładem. Dzięki temu, uczniowie będą zobowiązani do
analizy każdego zadania i do jego wykonania. Nie będą mogli przejść
do kolejnego zadania, nie zaznaczywszy odpowiedzi w zadaniu znajdującym się powyżej. Kolejne zadanie warto zrobić na następnej stronie testu, posługując się opcją Dodaj sekcję. Strzałka na rysunku 5.
wskazuje, gdzie się ona znajduje. Po stworzeniu całego kwestionariusza należy jeszcze zadbać o dokument pod względem estetyki i poprawności zapisu. Można tego dokonać, klikając na Podgląd (czerwona strzałka na rysunku 6). Stworzony test w formularzu Google, należy przesłać do uczniów o umówionej wcześniej godzinie kliknięciem
w ikonkę Wyślij (zielona strzałka na rysunku 6.). Test może zostać
wysłany na konkretny adres ucznia lub można osadzić go na stronie
internetowej szkoły, klasy, nauczyciela lub na blogu.

Zeszyt metodyczny 3
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Rysunek 5.

Rysunek 6.

Dobrze jest uprzedzić uczniów o limicie czasu na wykonanie testu, np.
20 minut, również o tym, że nauczyciel spodziewa się otrzymać dokument po upływie tego czasu, o danej godzinie. Taka informacja to
jasny komunikat dla młodych ludzi, że wskazana jest praca samodzielna. Kiedy uczniowie napiszą sprawdzian oraz klikną komendę
Prześlij, dokument znajdzie się na dysku nauczyciela. Opcja Prześlij
zostaje załadowana automatycznie podczas wysyłania testu. Aby zobaczyć pracę każdego ucznia, należy wybrać opcję Odpowiedzi oraz
Pojedynczo.
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Rysunek 7.

Praca na formularzach Google jest bardzo intuicyjna. Zachęcam do
skorzystania z takiej możliwości oceniania postępów uczniów. Sama
stworzyłam kilka takich testów i jestem bardzo zadowolona z możliwości, jakie daje to narzędzie.
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KILKA REFLEKSJI O …
Maciej Wiktorowski
doradca metodyczny
kształcenia zawodowego
maciejwiktorowicz@cen.edu.pl

TIK w kształceniu zawodowym
Zdalne nauczanie wymaga od
nauczyciela podejmowania większej ilości działań związanych
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Nie ominęło to
również kształcenia związanego
z praktyczną nauką zawodu, które na co dzień korzysta ze sprzętu, aby realizować założenia
podstawy programowej. Dostępność sprzętu i narzędzi do rejestrowania obrazu i dźwięku pozwala na nagrywanie filmów
demonstracyjnych przybliżających uczniom umiejętności nauczane podczas zajęć praktycznej
nauki zawodu. Kłopot występuje
przy nauce zawodów, które wymagają użycia profesjonalnego,
drogiego sprzętu, który dostępny
jest jedynie w warsztatach szkolnych bądź w zakładach pracy,

Zeszyt metodyczny 3

w których uczniowie realizują
praktykę zawodową.
W opisanej sytuacji pomocne jest
użycie wszelkiego rodzaju symulatorów procesów technicznych
i technologicznych. Większość
ośrodków badawczych oraz
uczelni wyższych udostępnia takie symulatory dla chętnych, którzy przed rozpoczęciem obsługi
rzeczywistych maszyn i urządzeń, symulują ich pracę i zapoznają się z ich możliwościami.
W zawodach automatyczno-elektryczno-elektronicznych podczas realizacji zajęć z pomiarów
elektrycznych i elektronicznych
korzysta się z trenażerów i dydaktycznych systemów edukacyjnych dedykowanych do praktycznej nauki zawodu. Przy braku dostępu do szkolnego wyposażenia, nauczyciele sięgają po
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darmowe i sprawdzone symulatory komputerowe, które pozwalają na dostrzeganie zjawisk zachodzących w elementach oraz
układach elektrycznych i elektronicznych.
Pierwszym programem komputerowym, który chciałbym zaprezentować, jest program do budowy i symulacji działania układów elektrycznych i elektronicznych analogowych oraz cyfro-

wych. Program Electronics
Workbench jest znany od wielu
lat na rynku symulacji. Choć początki jego użytkowania sięgają
początków lat dziewięćdziesiątych, do dziś jego prostota oraz
bardzo rozbudowane biblioteki
elementów cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli
i uczniów, którzy zaczynają swoją przygodę z elektroniką.

Rys. 1. Biblioteki elementów programu Electronics Workbench
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Rys. 2. Schemat układu oraz symulacja działania wykonana
w programie Electronics Workbench

Kolejnym bardzo dobrym narzędziem pozwalającym na realizację zajęć praktycznych w nauczaniu zdalnym jest symulator
on-line znajdujący się pod adresem internetowym
http://www.falstad.com/circuit/
index.html.
Symulator oferuje gotowe układy
i urządzenia elektroniczne zgodne z podstawą programową realizowaną na przedmiocie pomiary
elektryczne i elektroniczne. Uczeń
ma możliwość zapoznania się
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z budową wybranego urządzenia
oraz wykonać symulacje działania, zmieniając parametry wymuszające pracę urządzenia. Na
dużą uwagę zasługuje bardzo
czytelny i intuicyjny interfejs do
obsługi symulacji. Uczeń robiąc
print screen symulacji, może
zbudować swój własny, komputerowy katalog urządzeń, opisać
ich budowę wewnętrzną oraz zasadę działania przy różnych wymuszeniach i obciążeniach badanych układów.

62

Kilka refleksji

Rys. 3 Widok pola symulacyjnego w programie Falstad

cą praktycznego zastosowania
elementów i układów elektronicznych. Choć nie jest tak intuicyjny jak dwa poprzednie, daje
duże możliwości symulacyjne ze
względu na obszerne biblioteki
elementów i urządzeń.
Następnym programem, który
umożliwia nie tylko symulację,
Program ten to kolejne narzę- ale również pozwala na tworzedzie, dzięki któremu uczniowie nie ścieżek drukowanych, w konmogą pogłębiać wiedzę dotyczą- sekwencji masek połączeń jest
Kolejnym programem komputerowym działającym on-line, który pozwala na budowę i symulację urządzeń oraz układów elektrycznych i elektronicznych jest
program PartSim znajdujący się
na stronach internetowych
https://www.partsim.com/.

Zeszyt metodyczny 3

63

Kilka refleksji
program o nazwie EasyEDA żki dobrze się zachowują przy
znajdujący się pod adresem
dalszej obróbce cieplnej i meeasyeda.com .
chanicznej. Program wymaga dużej cierpliwości, a projekty wraz
Tworzy dobrej jakości matryce, z doświadczeniem użytkowania
które przy pomocy metody foto- stają się coraz bardziej profesjochemicznej czy prostszej z wy- nalne. Korzystanie z programu
korzystaniem wydruku lasero- rozpoczyna się od zalogowania
wego i żelazka łatwo nanieść na na stronie producenta.
płytki drukowane. Powstałe ście-

Rys. 4. Widok pola projektowego w programie EasyEDA

Rozbudowane zaplecze symulacyjne pozwala w znacznym stopniu wzbogacić proces edukacyjny,
a w okresie wzmożonej edukacji
zdalnej symulacje stają się najlepszymi rozwiązaniami w prak-
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tycznej nauce zawodu przyszłych
techników i inżynierów.
Niezależnie od sytuacji, w jakiej
się znaleźliśmy, technologia informacyjna jest niezbędnym elementem w nauczaniu i kształceniu umiejętności zawodowych.
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Zajęcia praktyczne zaczynają się
od przeczytania instrukcji, która
powstaje w edytorze tekstów, następnie korzysta się ze sprzętu
komputerowego służącego do
symulacji i analizy działania elementów i układów technicznych,
a zakończenie zajęć to arkusz
kalkulacyjny pozwalający na obliczenia matematyczne i zobra-

zowanie zależności badanych parametrów poprzez tworzenie wykresów, obrazów graficznych, bardziej lub mniej złożonych zależności funkcyjnych. Współczesne
narzędzia technologii informacyjnej znacznie przyspieszają oraz
ułatwiają osiąganie celów edukacyjnych zajęć teoretycznych czy
praktycznych.

Rys. 5. Wykres liniowy zależności otrzymany w programie Excel
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Kolejnym aspektem wykorzystania technologii informacyjnej
w kształceniu zawodowym jest
możliwość dostępu do informacji
branżowej on-line. Wydawnictwa rzadziej korzystają z drukowanego, papierowego podręcznika, skupiając się na przygotowaniu pakietów edukacyjnych
zamieszczanych na stronach internetowych. E-podręczniki to
elementy, które na dobre wpisały
się w pracę nauczyciela i ucznia.
Dzięki internetowym platformom
wydawniczym uczniowie mają
dostęp do wielu zasobów edukacyjnych. Forma elektroniczna
podręczników jest znacznie tańsza w porównaniu z tradycyjnym
drukowanym
podręcznikiem.
Dzisiejsza nauka wymaga od na-
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uczyciela nie tylko realizacji
podstawy programowej, ale również organizowania procesu edukacyjnego. Ważnym aspektem
edukacji jest wyposażanie uczniów w źródła informacji. Oprócz
tradycyjnych książkowych przekazów, coraz ważniejszą rolę
odgrywają zasoby internetowe
oferujące niezliczone opracowania, symulacje czy filmy demonstracyjne. Uzupełnieniem wiedzy
są narzędzia i aplikacje komputerowe, które w dużym stopniu
uzupełniają praktyczną naukę
zawodu. Sprawne łączenie tradycyjnego nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznej
wzbogaca uczniów, co w większym stopniu przybliża ich do
osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.
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ZDARZYŁO SIĘ
Danuta Lech
doradca metodyczny
plastyki i edukacji plastycznej
danutalech@cen.edu.pl

Refleksje nauczyciela plastyki o nauczaniu zdalnym
Kiedy od połowy marca znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości,
z pewnością czuliśmy lęk, bunt,
niepewność. Nikt nie wiedział,
co nas czeka. Od początku pandemii jako nauczyciele mieliśmy
świadomość, że w zaistniałej sytuacji powinniśmy syntetycznie
podejść do realizacji podstawy
programowej. Zdawaliśmy sobie
sprawę z tego, że należy z podstawy programowej wybierać
tylko takie treści, które nadają się
do bezproblemowego opanowania przez ucznia. W tym momencie okazało się, że są szkoły,
w których uczniowie mieli możliwość pozostawiania podręczników oraz materiałów i narzędzi
w pracowniach. Jednocześnie
sugerowano też nauczycielom
przedmiotów artystycznych ograniczenie zadawanych prac, zminimalizowanie
przewidzianego
czasu na wykonanie zadania oraz
proponowanie takich prac, które
możliwe są do wykonania z do-
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stępnych w domu materiałów.
Dlatego zaproponowałam młodzieży oprócz jednego zadania
wynikającego z realizacji podstawy programowej7:
kl. V– „Ilustrowanie tradycji
świąt wielkanocnych”,
kl. VI – „Perspektywa zbieżna”,
VII – „Portret mojej osobowości”
wykonanie palmy wielkanocnej
z dostępnych w domu materiałów. Zachęciłam również swoich
uczniów (tych, dla których praca
twórcza jest przyjemnością) do
wykonywania prac na dowolny
temat i gromadzenie wytworów
tej twórczości w teczkach, szkicownikach. Wiemy wszyscy, że
aktywność artystyczna, plastyczna, muzyczna jest swego rodzaju
terapią dla nas wszystkich, dzieci
i dorosłych, w trudnych momenWymieniłam na jakie tematy pracowali
dotychczas moi uczniowie, bo pozwoli to
zrozumieć przytoczone na koniec artykułu
cytaty komentarzy z e-dziennika
7

67

Zdarzyło się

tach m.in. izolacji. Wracając teraz wspomnieniami do pracowni
plastycznej w mojej szkole,
chciałabym podkreślić, że do tej
pory proces twórczy przebiegał
tylko na lekcjach. Mogłam tym
procesem kierować, wspierać
uczniów, motywować do pracy,
reagować na ciekawe interpretacje oraz zapobiegać błędom.
Przez lata starałam się wypracować w uczniach przekonanie, że
najważniejsza jest ich autentyczna, samodzielna praca, ich wysiłek, starania i zaangażowanie
w proces twórczy. Starałam się
wyjaśniać, jak przebiega ten właśnie proces, jak ważne jest skupienie na zadaniu. Tłumaczyłam,
co się dzieje, gdy ktoś, np. kolega z ławki, próbuje zająć nas
rozmową, w jaki sposób nawet
najciekawszy pomysł na wykonanie pracy plastycznej może
być zrealizowany poniżej możliwości ucznia. Likwidowałam
lęk przed arcydziełami, przybliżając dzieła mistrzów i tłumacząc, że dla nauczyciela najważniejsze są ich własne dzieła. Brakuje mi takich sytuacji. Brakuje mi
towarzyszenia uczniom, uczestniczenia w powstawaniu ich dzieł.
Zostały mi komentarze w e-dzien-
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niku. Ale nie spodziewałam się, że
zdalne nauczanie będzie związane
z takimi emocjami. W tej trudnej
sytuacji jest to dla mnie nieoczekiwane doświadczenie. Komentarze moje do prac uczniów są niejednokrotnie bardzo emocjonalne. Radością mnie wypełniały
fotografie dzieci, które prezentowały swoje prace. Poczułam,
że tęsknię za nimi. Chociaż moje
adnotacje do prac w obecnej sytuacji nie różnią się zbytnio od
tych przekazywanych w klasie,
jednak są zapisane, czytane przez
rodziców, którzy dziękują za
moje słowa. Jest to bardzo wzruszające. W klasie uczeń słuchał
komentarza do swojej pracy, ale
często nie był w stanie się skupić
na jego istocie, bo za nim była
cała klasa. Niejednokrotnie przeżywał stres związany z publiczną
prezentacją pracy i słowa nauczyciela po prostu nie docierały
do niego. Okazało się niespodziewanie, że ocenianie młodych twórców i kontakt z nimi za pośrednictwem ich prac może stanowić
niewyobrażalne, pozytywne przeżycie. Niżej cytuję dość liczne
fragmenty wymiany korespondencji z uczniami lub ich rodzicami.
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U:8 Dzień dobry Pani, w załączniku przesyłam zdjęcia palmy. Dzięki
tej pracy zrobiło się jakoś tak kolorowo. Dziękuję. Pozdrawiam.
N: Musimy sobie poprawiać właśnie w ten sposób samopoczucie.
Dziękuję za te wzruszające słowa, a za ciekawą kolorystycznie palmę – „6”.
N: Karolinko, ciekawa interpretacja, a mieszanie barw? Ocena:”5+”.
N: Filipie, udana kolorystycznie, wiosenna kompozycja. Ocena: „6”.
N: Mariusz, dałeś radę, ale z tego, co pamiętam, zawsze lubiłeś prace
na pograniczu rysunku technicznego. Ocena: „5+”. Pozdrawiam.
Danuta Lech.
N: Natalko, nie wszystkie elementy w Twojej pracy zostały narysowane zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej, np. okna w budynku. Ale jest to niełatwy temat, a mnie nie ma przy Was. Dlatego ocena: „5”.
N: Oliwko, pisanka cudna, ale z "gotowców". Ty wiesz, o czym
mówię. Za dobrą zabawę i pastelowy nastrój pracy – „5+”.
N: Oliwko, miło Cię widzieć. Jak pięknie widać w tej relacji fotograficznej Twoje zaangażowanie i cudny efekt. Ocena: „6”
R: Bardzo dziękujemy. Oliwka bardzo tęskni za zajęciami plastycznymi. Jest to chyba trudny czas dla nas wszystkich. Pozdrawiamy
serdecznie.
N: Lena, miło Cię widzieć. Jaki profesjonalny warsztat pracy, zaangażowanie i prawdziwie ludowa, radosna, pełna barwnych kontrastów wielkanocna palma. Ocena: „6”.
N: Karolu, super pomysł na palmę z materiałów dostępnych w obecnej chwili. Ocena: „6”.
N: Gabrysiu, jest OK., pogubiłaś się tylko, rysując drzwi w budynkach. Wiem, że to trudne zadanie, dlatego przykro mi, że nie można
było tego zadania wykonać na lekcji i nie mogłaś na bieżąco liczyć
na korektę z mojej strony. Ocena: „5”.

8

[Od red.] Wprowadzono tradycyjne skróty: N – nauczyciel, U – uczeń, R – rodzic
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N: Martynko, cudna spódnica, szkoda, że nie zarysowałaś całej kartki. Ocena: „5+”.
N: Aurelio, palma „6”. Jeżeli chodzi o Twoje szkice: jeśli to możliwe, staraj się wykonywać je na kartkach czystych, bez kratek i linii.
Podjęłaś się bardzo trudnego zadania: rysunku konia i to jeszcze konia w ruchu. Brawo! Następne szkice wykonuj z natury, rysuj sprzęty z Twojego otoczenia. Niech Twoje prace bazują na obserwacji.
Gdy wrócimy do szkoły, będziesz miała cudny dorobek i z wielką
chęcią podsumujemy go oceną. Jesteś uczennicą uzdolnioną i wiem,
że praca twórcza sprawia Ci radość.
R: W imieniu Aurelki bardzo Dziękujemy i Pozdrawiamy. Rodzice. 9
N: Haniu, jak sprawnie operujesz sekatorem. Palma i cały proces
twórczy „ 6”. 10
N: Filipie, kosz na święconkę ciekawy, solidny. Ale najsympatyczniejszy króliczek. Ocena: „5”.
R: Witamy serdecznie przesyłamy wspólną pracę, którą była dla nas
wszystkich wspaniałą odskocznią od zajęć lekcyjnych, a przy tym
wprowadziła choć troszkę nastroju Świąt Wielkiejnocy, pozdrawiamy serdecznie.
N: Oliwio, jeżeli miałabym ocenić Twój wkład pracy, to opisz proszę, co wykonałaś samodzielnie w tej pracy.
N: Paulinko, miło Cię widzieć. Palma kolorowa, taka "na bogato".
Ocena: „6”.
N: Olu, miło Cię widzieć. Cudna, radosna wielkanocna palma. Ocena: „6”.
N: Juleczko, miło Cię widzieć. Widzę też, że praca twórcza sprawia
Tobie ogromną radość. Ocena: „6”.

9

(od Red). pisownia oryginalna we wszystkich wpisach
komentarz do przesłanego filmu

10
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U: Dzień dobry, przesyłam zdjęcie perspektywy zbieżnej
Pozdrawiam.
N: Magdo, mam nadzieję, że pracujesz twórczo i gromadzisz swoje
prace. Chętnie je zobaczę, gdy wrócimy do szkoły. Perspektywa
zbieżna „ 6”. W punkcie zbieżności widzę Twoją tęsknotę za normalnością. Tylko wyjątkowo uzdolnieni twórcy potrafią "przemycić"
w swoich pracach elementy swej podświadomości. Ale wiesz, że
możesz się nie zgodzić z moim komentarzem?
R: Bardzo dziękuję, :-), pozdrawiam z życzeniami zdrowia, mama
Magdy.
N: Cieszę się Dawidzie, że zatęskniłeś za malowaniem farbami. Ta
praca ma jeszcze potencjał, np. można by jeszcze domalować komin
na dachu domu, płot, promienie słońca, kwiaty na drzewach. Ale
i tak udało Ci się oddać wiosenny nastrój. Na chwilę obecną „5”.
N: Dawidzie, bardzo dobrze zrozumiałeś temat, chodziło właśnie
o czynności, które wykonujemy, pielęgnując tradycje. Ocena: „6”.
N: Gabrysiu, bardzo ładnie zinterpretowałaś temat. Następnym razem pamiętaj o mieszaniu barw i proporcjach postaci (ramiona zawsze są szersze od głowy), a użycie linijki było niepotrzebne. Ocena:
„5+”
N: Aurelio, cudne, kolorowe, wielkanocne pisanki. Pamiętaj o mieszaniu barw. Ocena : „5+”.
N: Kasper, ciekawie pokolorowałeś pisankę. Ocena „5”.
N: Bartku, praca ciekawa. Jednak ta druga jakby rysowana inną
mniej wprawioną w rysunku dłonią.
N: Juleczko, rysujesz? Palma 6.
U: Tak, rysuję i maluję, i w najbliższym czasie mam zamiar podesłać
kilka prac jako te dodatkowe.
N: Też chciałabym sama popracować twórczo, ale nie mam na to
czasu. Zazdroszczę. Dla mnie praca twórcza była zawsze swego rodzaju terapią.
N: Jula, ręka i barwna praca z paprykami wykonana prawie po mistrzowsku. Ta nieoczyszczona kartka przy palcach nawet nie prze-
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szkadza. Cudny, zawinięty rękaw koszuli. Spróbuj rysować różnymi
technikami, np. dłonie. Portrety może na większych płaszczyznach.
Papryki są do oprawienia i powieszenia np. w kuchni. Pracuj tak dalej i tak będziesz miała „6” na koniec siódmej klasy. Mam nadzieję,
że masz świadomość, że bez względu na oceny musisz się rozwijać.
N: Na stole prawdziwie wielkanocnie, jednak następnym razem postaraj się zakomponować całą kartkę, aby nie było takiej pustki, jak
ta między lampą a stołem. Ocena: „5”.
N: Igor, a gdzie Twoja kreatywność? Stać Cię na więcej. Ocena: „5”.
N: Wiktorio, ile cudnych, kolorowych pisanek. Następnym razem,
tak jak pisanki (chodzi mi o intensywność barw) zarysuj całą płaszczyznę kartki i mieszaj barwy. Dzisiaj, głównie za pisanki, „6”.
N: Jakubie, trochę pogubiłeś się w liniach zbieżności, np. niektórych
okien i drzwi.
N: Amelko, jedna z ciekawszych prac, które na ten temat ostatnio
oceniałam. Oczywiście poprawna, mogłaś jeszcze bardziej dopracować ją kolorystycznie, np. mieszając barwy (ten asfalt taki surowo
czarny), przecież to praca z plastyki, a nie z techniki. Wymagam od
Ciebie, bo wiem, że stać Cię na to. Oczywiście, ocena: „6”.
N: Adrian, nie wiedziałam, że tak potrafisz rysować. Następnym razem pamiętaj o całej powierzchni kartki. Ocena: „5”.
N: Amelko, ciekawie narysowałaś postacie. Następnym razem użyj
więcej kolorów. Ocena: „ 5+”.
N: Agnieszko, widać że praca twórcza sprawia Tobie wiele radości.
Ciekawa jestem Twojego komentarza do pracy, Oczywiście: „6”.
Mam nadzieję zobaczyć dużo więcej Twoich prac.
N: Jula, chętnie wysłuchałabym komentarza do Twojego portretu
osobowości, chociaż użyte w nim symbole są bardzo czytelne. Ciekawa jest też ta graficzna konsekwencja. Widać, że praca jest przemyślana i miałaś na nią pomysł. Ocena: „6”. Ten barwny tryptyk (ja
tak go czytam) jest tęsknotą za codziennością, wspomnieniem normalności. Taka jest sztuka. Służy i twórcy, i odbiorcy. Dla mnie praca twórcza była zawsze pewnego rodzaju terapią. I jak tu ocenić, po
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tych wywodach. Oczywiście „6”. Twoja praca ma w sobie przesłanie. Myślę, że powinnaś się właśnie relaksować, spędzać wolny czas,
tworząc.
U: Dzień dobry! Przesyłam mój autoportret. To ja w przyszłości jako
dorosły, a za mną normalny świat, moje marzenie. Wesołych Świąt
Wielkanocnych Pani życzę.
N: Mikołaju, autoportret bardzo realistyczny, chodziło mi o to, abyś
rysując przy pomocy symboli, które umieścisz np. w obrębie swojego wizerunku, opowiedział o sobie, o tym jaki jesteś, jakie masz pasje i plany na przyszłość (oczywiście, opowiesz tylko to, co chcesz
opowiedzieć). Z tej pracy wyczytałam, że lubisz naturę. Doceniam
Twoje zaangażowanie, ale wiem, że mógłbyś o swoich pasjach opowiedzieć więcej. Za wykonaną pracę ocena: „5”. Pracę możesz spróbować udoskonalić.
U: Dzień dobry! Dziękuję za ocenę. Miłego dnia!
N: Olga, mam łzy w oczach, wzruszyłaś mnie swą pracą. Bardzo
ciekawy pomysł na opowiedzenie o sobie. Ciekawa jestem też Twojego komentarza do tych kadrów fotograficznych czy filmowych.
A w tle ja odczytałam analogię do obecnej sytuacji, odczytałam tęsknotę za przestrzenią, za tym co kochasz. Cudnie. Pozwoliłam sobie
na częściowo własną interpretację, bo w sztuce tak właśnie jest, że
w autorze i odbiorcy w różny sposób udane dzieło zostawia ślad,
wzrusza. Osiągnęłaś sukces, oczywiście „6”.
N: Szymonie, ile pomysłów na realizację tematu! Za zaangażowanie
„6”.
R: Witam serdecznie! Przesyłam prace córki Hani zatytułowaną
,,Portret mojej osobowości”. Proszę o informację, czy taka jakość
zdjęcia wystarczy, czy jest wystarczająca, gdyż praca wykonana jest
na kartce o rozmiarze A5 i nie można jej przesłać skanem, gdyż takiego rozmiaru nie posiadamy w domu. Pozdrawiamy serdecznie.
N: Jakość jest OK. Odczytałam. Ale chciałabym jeszcze popracować
z Hanią nad jej interpretacją. Haniu, wiem, że może sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, jest trudna i to odczytuję w Twojej pracy. Spróbuj ją jeszcze uszczegółowić. Może dzisiaj nie masz na to
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nastroju, bądź czasu, ale stać Cię na pracę doskonałą. Jesteś cudną
młodą osobą o bogatym wnętrzu, wiem o tym. Nie chcę też wywierać na Tobie presji czasowej. Powtarzam, praca nie ma być inna, ma
być udoskonalona. Wiem, że masz dużo więcej do powiedzenia.
Czekam więc (bez presji czasowej) i pozdrawiam.
R: Dziękuje w imieniu Hani za Pani słowa, są jej teraz potrzebne
(tak jak narysowała, jest pudełkiem pełnym niepewności i nie wiadomo, kiedy wybucha. Tata jest lekarzem i po tygodniu niepewności,
o którym Hania wiedziała, wrócił znowu do pracy w szpitalu. To odbija się na zachowaniu córki, jest nerwowa, wybuchowa). Ale zaczęła rysować inne rysunki, nawet poprosiła o zakup pasteli. Jeśli pozwoli, to prześlę jej pracę, a nad tą już przesłaną jeszcze popracuje.
Dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie i życzę
zdrowia. Z poważaniem.
N: Pani Anno, wiemy, że dla młodych, wrażliwych ludzi jest to bardzo trudna sytuacja, ale dla nas też. Wszyscy wyjdziemy po tych
chwilach poturbowani. Mój syn też jest lekarzem pediatrą, też drżę
o niego, jego rodzinę. Wiem, co czujecie. Mam nadzieję, że praca
twórcza będzie dla Hani swego rodzaju terapią. Dla mnie jest, chociaż, niestety, nie mam na nią zbyt dużo czasu.
N: Lena, praca ciekawa, troszeczkę "porozjeżdżały" się linie zbieżności okien i drzwi. Wiem, że to trudne ćwiczenie, a mnie nie ma
przy Was, dlatego „5+”.
N: Piotruś, następnym razem postaraj się zakomponować i zarysować całą płaszczyznę kartki oraz zadbaj o nasyconą kolorystykę pracy. Ocena: „5”.
N: Olu, przepiękna interpretacja tematu. Jak ciekawie i dużo miałaś
do powiedzenia. Jestem też ciekawa Twojego komentarza do pracy,
ale póki co, oczywiście, „ 6”.
N: Kalinko, jaka dojrzała, przemyślana i syntetyczna praca: „ 5+”.
N: Zuziu, praca ciekawa, jednak stać Cię na więcej. Chcesz skończyć pracę? Na chwilę obecną ocena: „5”.

Zeszyt metodyczny 3

74

Zdarzyło się
N: Fabianie, wiele się o Tobie dowiedziałam z tej pracy. Gratuluję
ambitnych planów na przyszłość. Mogłeś się bardziej przyłożyć do
techniki wykonania pracy, ale i tak „5+”.
Celowo zamieściłam dość szeroki wybór materiału. Cytowane
powyżej fragmenty korespondencji są zróżnicowane w tonie
i w różnym stopniu osobiste.
Jedne stanowią informację zwrotną dla ucznia. Zawierają ciepłe
słowa uznania czy otuchy, wskazówki dotyczące dalszej pracy
ucznia, próby odczytywania dzieł
uczniowskich. Inne wypowiedzi
świadczą o potrzebie kontaktu
ucznia z nauczycielem i rodziców z nauczycielem. Nie mylę
się w odczytywaniu ich sensu,
mówiąc, że ukazują wzajemną
otwartość, życzliwość oraz zaufanie, także wielokrotnie zanie-
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pokojenie sytuacją. Ilustrują
fakt, że konsekwencją zdalnego
nauczania i porozumiewania się
za pośrednictwem urządzeń cyfrowych nie musi być spłycenie
relacji. Wręcz przeciwnie. Prace
uczniów i kontakt cyfrowy
wspaniale pomagają mi budować
lub utrzymywać dotychczasowe
relacje, a nawet je pogłębiać. Dały impuls do odradzania się sztuki korespondencji, wymiany nie
tylko informacji, także przeżyć
niezwykle indywidualnych, osobistych, wewnętrznych, o których niełatwo jest mówić czy pisać.
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