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O projekcie
Projekt T4T - Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej koncentruje się na wspieraniu edukatorów dorosłych

oraz formalnych, nieformalnych i pozaformalnych dostawców szkoleń, aby skutecznie przejść na edukację
cyfrową i zapewnić taki sam poziom interakcji uczących się i "ludzkiego" doświadczenia, jak w środowisku

fizycznym. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie zdolności edukatorów dorosłych i profesjonalistów

szkoleniowych do budowania i utrzymywania skutecznej dynamiki grupy w warunkach edukacji cyfrowej, aby

lepiej zaangażować swoich uczniów online.

Opracowanie wytycznych, jak lepiej stworzyć efektywną dynamikę grupy w środowisku uczenia się online,

pomoże edukatorom dorosłych i profesjonalistom szkoleniowym poprawić ich kompetencje w zakresie

specyfiki budowania i podtrzymywania efektywnej dynamiki grupy online i zapewnienia wysokiego poziomu

doświadczenia uczniów w cyfrowych klasach.

6 modułów dostarcza metodologicznych wskazówek dla edukatorów dorosłych, jak efektywniej budować i

podtrzymywać dynamikę grupy w środowisku uczenia się:

- jakie narzędzia i oprogramowanie cyfrowe można wykorzystać
- jakie zachowania należy przyjąć
- jak zaangażować uczniów w działania online w małych grupach

- jak wykorzystać ćwiczenia artystyczne do pobudzenia kreatywności, itp.

Cele modułu
W epoce cyfrowej, w której żyjemy, wraz z przełomem technologicznym, nauczanie online i

mieszane zaczyna mieć miejsce jako główna forma edukacji, zwłaszcza po pojawieniu się Covid-19.

E-Learning jest przystępny, elastyczny, łatwy w użyciu. Online Learning obejmuje szereg technologii,

takich jak światowa sieć, e-mail, czat, nowe grupy i teksty, audio i wideokonferencje dostarczane

przez sieci komputerowe w celu nadania edukacji. Pomaga uczącym się uczyć się we własnym

tempie, zgodnie z ich własną wygodą.

Celami tego modułu są:

❖ dostarczenie edukatorom wiedzy, zrozumienia, koncepcji i modeli środowiska uczenia się, ich

istoty, typologii i zastosowania;

❖ wyposażenie edukatorów w strategie nauczania wobec zróżnicowanych kontekstów

edukacyjnych z uwzględnieniem informacji opartych na dowodach dotyczących środowisk

uczenia się i ich specyfiki;

❖ umożliwienie edukatorom wyraźnego rozróżnienia i analizy zalet i wad, zalet i wad modeli

blended learning, hybrid i in-person learning;

❖ wspieranie edukatorów w tworzeniu środowiska uczenia się, które jest dostosowane do

potrzeb, bezpieczne i najbardziej efektywne w danym kontekście edukacyjnym/nauczania.

Wymagania wstępne

❖ ogólne zrozumienie teorii uczenia się
❖ dobre umiejętności dydaktyczne

❖ co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu/edukowaniu/szkoleniu

❖ dobre zrozumienie specyfiki zróżnicowanych ról edukatora w zależności od kontekstu

uczenia się
❖ motywacja i pasja do ciągłego uczenia się i rozwoju w zawodzie edukatora
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Oczekiwane efekty uczenia się (umiejętności i kompetencje)

❖ Pod koniec modułu edukatorzy będą mieli wiedzę, zrozumienie, koncepcje i modele

środowiska uczenia się, ich istotę, typologie i zastosowanie;

❖ Pod koniec modułu edukatorzy będą wyposażeni w strategie nauczania w różnych

kontekstach edukacyjnych, biorąc pod uwagę informacje oparte na dowodach dotyczących

środowisk uczenia się i ich specyfiki;

❖ Po zakończeniu modułu edukatorzy będą w stanie jasno rozróżnić i przeanalizować zalety i

wady, zalety i wady modeli nauczania mieszanego, hybrydowego i stacjonarnego;

❖ Po zakończeniu modułu edukatorzy będą w stanie stworzyć środowisko uczenia się, które

jest dostosowane do potrzeb, bezpieczne i najbardziej efektywne w danym kontekście

edukacyjnym/nauczania.

❖ Pod koniec modułu edukatorzy staną się kompetentni w zakresie specyfiki budowania i

podtrzymywania efektywnej dynamiki grupy online oraz zapewnienia wysokiego poziomu

doświadczenia uczniów w klasach cyfrowych poprzez opracowanie wytycznych i biblioteki

zasobów na ten temat.

❖ Pod koniec modułu edukatorzy będą mogli stworzyć sieć profesjonalistów edukacyjnych i

dostawców szkoleń w dziedzinie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, którzy

wiedzą, jak zapewnić ten sam poziom interakcji i zaangażowania uczniów w środowisku

nauczania online, jak i w środowisku fizycznym.

❖ Moduł pozwoli na promowanie międzysektorowej i transnarodowej współpracy pomiędzy

krajami partnerskimi oraz aktywną wymianę doświadczeń i wniosków pomiędzy dostawcami

usług edukacyjnych z obszaru formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
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Temat 1: Istota środowiska uczenia się i silnego środowiska uczenia się
Goodyear (2001) przedstawia obszerną definicję i stwierdza, że "środowisko uczenia się składa się z

fizycznego i cyfrowego otoczenia, w którym uczący się wykonują swoje działania, w tym wszystkich

narzędzi, dokumentów i innych artefaktów, które można znaleźć w tym otoczeniu. Oprócz otoczenia

fizycznego i cyfrowego obejmuje ono również społeczno-kulturowe otoczenie takich działań."

Środowiska uczenia się pozwalają nam zrozumieć wzajemne oddziaływanie wszystkich środków,

materiałów i form poradnictwa mających na celu ułatwienie ludziom uczenia się. Środowiska

uczenia się mogą odnosić się do poziomu mikro: konkretnej sytuacji tu i teraz. Ale mogą też
odnosić się do poziomu mezo: większych części i kombinacji konkretnych sytuacji.

Istnieje wiele różnych prób i interpretacji definiowania i przedstawiania istoty i koncepcji środowisk

uczenia się. W niektórych przypadkach nacisk kładzie się na rolę technologii informacyjnych i

komunikacyjnych (ICT), jak w przypadku "innowacyjnego środowiska uczenia się" (Kirschner, 2005),

które powinno posiadać niezbędne możliwości technologiczne, społeczne i edukacyjne, aby

zapewnić możliwości uczenia się. Podobnie jest w przypadku "środowiska uczenia się opartego na

współpracy", które odpowiada na trendy społeczne, koncentrując się na zadaniach rozwiązywania

problemów o charakterze otwartym w heterogenicznych, rozproszonych zespołach wykorzystujących

technologię CSCL (Beers, Boshuizen, Kirschner i Gijselaers, 2005). Niektóre koncepcje są bardziej

kompleksowe, jak na przykład "potężne środowisko uczenia się" (Könings, Brand-Gruwel i Van

Merriënboer, 2005), które uwzględnia zamierzone procesy uczenia się i cele uczenia się.

Ale co sprawia, że środowisko uczenia się jest efektywne?

De Corte już w 1990 r. pisał o tym, że środowisko uczenia się jest efektywne, jeśli pozostawia

wystarczająco dużo miejsca na samodzielną naukę i strukturalne wskazówki. Lodewijks kilka lat

później położył większy nacisk na wkład samego ucznia i opisał 6 aspektów środowiska

sprzyjającego uczeniu się: środowisko musi być bogate i kompletne, zapraszać uczniów do

aktywności, pokazywać znaczenie wszystkich ich działań, ich uczenia się, myślenia i wysiłku,

uczniowie muszą doświadczyć, że uczenie się jest związane z konkretną sytuacją i określoną
treścią. Modelowanie i coaching ze strony nauczyciela jest ważnym elementem silnego środowiska

uczenia się. Ostatnim aspektem jest przejście od dużej ilości wskazówek i modelowania do

minimum wskazówek i od bardzo małej odpowiedzialności ucznia do dużej odpowiedzialności.
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Tak więc już w latach 90-tych zaczęliśmy myśleć o środowisku sprzyjającym uczeniu się i rozwijać
je. OECD przeprowadziło badania nad środowiskiem sprzyjającym uczeniu się w dzisiejszych czasach

i wyróżniło zasady uczenia się, które mają służyć projektowaniu środowiska sprzyjającego uczeniu

się. Istnieje 6 zasad uczenia się, a siła i znaczenie tych zasad nie tkwi w każdej z nich z osobna.

Składają się one na ramy.

O czym więc są te zasady uczenia się. Pierwsza z nich brzmi: środowisko uczenia się uznaje uczniów

za swoich głównych uczestników, zachęca ich do aktywnego zaangażowania i rozwija w nich

zrozumienie ich własnej aktywności jako uczniów. Zasada ta dotyczy zaangażowania uczniów, tak by

ich uczenie się miało sens. Uczniowie zrozumieją siebie jako uczących się, będą mogli organizować i

monitorować własną naukę, ale także zrozumieją naukę swoich rówieśników. Jest jeszcze druga

zasada, a mianowicie: Środowisko uczenia się opiera się na społecznej naturze uczenia się i

aktywnie zachęca do dobrze zorganizowanego uczenia się we współpracy. Uczenie się poprzez

interakcję z nauczycielami, rówieśnikami, innymi nauczycielami, ale także z branżą. Uczenie się
twarzą w twarz lub na odległość, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów mediów, takich jak fora

dyskusyjne, blogi, fora itp. dla wszystkich studentów musi być aktywowane. Trzecia zasada dotyczy

osób zajmujących się uczeniem się w środowisku edukacyjnym. Są oni bardzo wyczuleni na

motywacje uczniów i kluczową rolę emocji w osiąganiu celów. Nie chodzi o to, by być miłym, ale

przede wszystkim o to, by uczynić naukę bardziej efektywną. Jest to integralna część rozwijania

osobistych strategii skutecznego uczenia się. Następnie przechodzimy do czwartej zasady uczenia

się: Środowisko uczenia się jest wyczulone na indywidualne różnice między uczącymi się w nim

osobami, w tym na ich wcześniejszą wiedzę. Uczniowie różnią się między sobą pod względem

zdolności, kompetencji, motywacji, emocji oraz pod względem językowym, kulturowym i

społecznym. Wyzwaniem jest bycie wrażliwym na te różnice, ponieważ mają one znaczący wpływ

na uczenie się. Technologia może pomóc w indywidualizacji informacji, komunikacji i materiałów.

Ale także wdrożenie wirtualnego i mieszanego uczenia się, wykorzystanie oceny formatywnej w

całym środowisku uczenia się i uczenie się staje się bardziej zindywidualizowane, aktywna rola

samych uczących się staje się silniejsza. Piątą zasadą jest to, że środowisko uczenia się opracowuje

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.



programy, które wymagają od wszystkich ciężkiej pracy i wyzwań bez nadmiernego przeciążenia.

Możliwości uczniów nie są stałe. Popychając każdego uczącego się do granic jego możliwości,

środowisko uczenia się staje się bardziej efektywne. Chodzi o optymalizację uczenia się w całym

zakresie osiągnięć i zainteresowań. Poszukiwanie innowacyjnych sposobów rozciągania wszystkich

uczniów. I jeszcze szósta zasada: środowisko uczenia się działa w oparciu o jasne oczekiwania i

stosuje strategie oceny zgodne z tymi oczekiwaniami; duży nacisk kładzie się na formatywne

informacje zwrotne wspierające uczenie się. Dla uczniów musi być jasne, czemu służy nauka i czy

wiedzą, kiedy udało im się ją zrealizować. Chodzi także o to, by ocena była wrażliwa na mocne i

słabe strony poszczególnych uczniów, by uczyli się z niej poprzez udzielanie informacji zwrotnej.

Samokontrola i uczenie się oparte na dowodach są ważnymi aspektami systemów uczenia się.

Ostatnia zasada mówi o tym, że środowisko uczenia się silnie promuje "horyzontalne powiązania"

między obszarami wiedzy i przedmiotami, a także ze społecznością i szerszym światem. Oznacza to

integrowanie wiedzy wokół kluczowych pojęć, interdyscyplinarność. Ale także nawiązywanie

kontaktów poza szkołą i poza społecznością uczących się. Świat zewnętrzny oferuje ogromny

potencjał i źródła uczenia się.

Oto siedem zasad uczenia się, które sprawiają, że szkoły i społeczności uczące się stają się
potężnym środowiskiem nauki i pracy dla nauczycieli i uczniów. Ale co to oznacza dla nauczyciela?

Oznacza to na przykład, że środowisko uczenia się powinno być miejscem, w którym priorytetem

dla uczniów, ale także dla nauczycieli, jest centralne miejsce uczenia się, w którym są oni w pełni

zaangażowani, zmotywowani, emocjonalnie zaangażowani. Silne środowisko uczenia się jest

wrażliwe na indywidualne różnice w możliwościach i doświadczeniach nauczycieli. Stawia wysokie

wymagania każdemu nauczycielowi, ale unika nadmiernego przeciążenia i stresu, ponieważ to

zmniejsza, a nie zwiększa wydajność. I wreszcie - oczekiwania wobec nauczycieli są jasne, a oni sami

pracują formatowo. Nie tylko w ocenach uczniów, ale także na temat własnej pracy, uczenia się i

nauczania.

Mocne środowisko uczenia się, wyzwanie, ale bardzo fajne miejsce do pracy i nauki zarówno dla

nauczycieli, jak i uczniów.
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Temat 2 Rodzaje środowisk uczenia się
Środowisko uczenia się odnosi się do tego, jak zaaranżowana jest klasa i jaka metoda uczenia się w

niej występuje. Poznaj rodzaje i cechy trzech środowisk uczenia się: twarzą w twarz, online i

hybrydowego.

Najprawdopodobniej, gdy ktoś myśli o swoich dotychczasowych doświadczeniach edukacyjnych,

większość nauki odbywała się w tradycyjnej klasie, jednak w miarę jak technologia odgrywa coraz

większą rolę w edukacji, w XXI wieku pojawiło się więcej rodzajów środowisk uczenia się.

Sformułowanie środowisko uczenia się odnosi się do sposobu, w jaki środowisko klasowe jest

ustawione. Środowisko uczenia się może być tradycyjne lub wirtualne (lub kombinacja obu).

Istnieją trzy kategorie środowisk uczenia się: twarzą w twarz, online i hybrydowe.

Środowisko uczenia się twarzą w twarz

Nauka twarzą w twarz to tradycyjna nauka, która odbywa się osobiście. Oznacza to, że zadania,

dyskusje i zajęcia odbywają się w klasie pod kierunkiem instruktora.

Niektóre z cech charakterystycznych środowiska nauki twarzą w twarz to:

❖ Nauka odbywa się synchronicznie w czasie rzeczywistym. Pozwala to studentom na

zadawanie pytań i otrzymywanie natychmiastowych informacji zwrotnych.

❖ Nauczyciel jest liderem klasy, prowadząc studentów przez lekcje. Jest to korzystne, ponieważ
uczniowie otrzymują indywidualne wskazówki i pozwala na zróżnicowanie instrukcji w

zależności od potrzeb uczniów.

❖ Nauczyciel i uczniowie codziennie angażują się w osobistą komunikację. Pozwala to

nauczycielom i uczniom nawiązać relacje i zbudować zaufanie.

Środowisko internetowe

Nauka online to nauka, która odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej. Nauczyciel

przygotowuje lekcje i zadania z wyprzedzeniem, a uczniowie wykonują je samodzielnie.

Niektóre z cech środowiska nauczania online to:

❖ Nauka może odbywać się asynchronicznie. Asynchroniczność oznacza, że studenci mogą
zalogować się do klasy online w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy inni studenci

lub nauczyciel są zalogowani.

❖ Uczniowie pracują w swoim własnym tempie w oparciu o wyznaczone przez nauczyciela

terminy. Pozwala to na niezależność uczniów i wzmacnia ich odpowiedzialność, ponieważ to

na nich spoczywa obowiązek wykonania pracy. I,

❖ Uczniowie mogą skontaktować się z nauczycielem (zazwyczaj przez e-mail lub telefon), jeśli

potrzebują pomocy. Nauczyciele są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania i odpowiedzieć
na wątpliwości uczniów. Jednakże, może wystąpić opóźnienie w czasie odpowiedzi, w

zależności od tego, kiedy nauczyciel jest zalogowany na platformie.
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Środowisko hybrydowe

Nowym zwrotem, który jest powszechnie przywoływany przy omawianiu nauki online, jest

hybrydowe środowisko nauczania. Tylko czym jest ten rodzaj środowiska uczenia się? Zazwyczaj, gdy

słyszysz frazę hybrydowe uczenie się, co jest odniesienie jest połączenie niektórych kursów online i

niektóre tradycyjne (na terenie kampusu) pracy.

W hybrydowym środowisku nauczania wiele z komunikacji pomiędzy instruktorami i studentami, jak

również informacje z instytucji edukacyjnej w ogóle, odbywa się online.

Dobrze zaprojektowane środowisko nauki hybrydowej jest adaptacyjne i oferuje studentom

dostosowane do ich potrzeb programy nauczania. Aby umożliwić im przygotowanie się do

przyszłości w branży i na rynku pracy. Szkoły mogą szukać współpracy z firmami lub odwrotnie.

Pomyśl o stanowisku dydaktycznym w szpitalu lub obszarze biznesowym w szkole. Oba te

rozwiązania są dobrymi przykładami środowiska nauczania hybrydowego.

Niektóre z cech hybrydowego środowiska nauczania to:

❖ Struktura - Zawsze istnieją pewne elementy w kursie, które są bardziej złożone i mogą być
nauczane lepiej w konfiguracji face-to-face, podczas gdy inne są lepiej wchłaniane za pomocą
infografik i filmów online. Zawsze projektuj strukturę zorientowaną na wyniki w środowisku

opartym na zabawie.

❖ Elastyczna współpraca instruktażowa - Wszyscy studenci nie są tacy sami, niektórzy

potrzebują regularnych sesji dla rozwiania wątpliwości i bardziej motywacyjnych wskazówek,

podczas gdy inni są samodzielni. Wykorzystaj praktyki nauczania hybrydowego, aby

promować międzyosobowy rozwój swoich studentów.

❖ Samodzielna nauka - w formacie hybrydowym nauczyciele mogą uczyć online,

podstawowych formuł, a następnie uczniowie mogą rozwiązywać podstawowe problemy w

domu, a ostatecznie, w sesjach twarzą w twarz, mogą wyjaśnić swoje wątpliwości i ćwiczyć
zaawansowane problemy.

❖ Dwukierunkowe informacje zwrotne - w hybrydowej konfiguracji nauczania, przy

zmniejszonej wielkości partii do 30 procent, nauczyciele będą mieli więcej jasności na temat

każdego z zainteresowań ucznia, więc ich zdanie będzie krytyczne przy podejmowaniu

decyzji o tym, który uczeń umieścić na jaką sesję. W ten sposób szkoły mogą lepiej

zaprojektować program nauczania, a uczniowie dostaliby więcej możliwości doskonalenia

się w swoich obszarach zainteresowań.

❖ Samokierowanie - Kiedy odpowiedzialność przesunie się z nauczycieli na uczniów, uczniowie

mogą wykonywać znacznie lepiej i wyjść jako liderzy.
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Środowiska uczenia się różnią się w zależności od klasy i kontekstu. Istnieją cztery rodzaje

środowisk uczenia się, z których każde ma unikalne elementy. Środowisko uczenia się może być
skoncentrowane na uczniu lub uczącej się osobie; skoncentrowane na wiedzy; skoncentrowane na

ocenie; skoncentrowane na społeczności..

Środowiska skoncentrowane na uczniu zwracają szczególną uwagę na potrzeby ucznia. Uczniowie

wnoszą do środowiska nauczania kulturę, przekonania, postawy, umiejętności i wiedzę. Nauczyciel

skoncentrowany na uczniu bazuje na wiedzy koncepcyjnej i kulturowej każdego ucznia. W klasie

często odbywa się dyskusja, w której to uczniowie w dużej mierze mówią i konstruują swoje własne

znaczenie na podstawie wcześniejszej wiedzy i doświadczeń. Nauczyciel pełni rolę pomostu między

nową nauką a tym, co uczniowie już wiedzą.

Środowiska skoncentrowane na wiedzy koncentrują się na pomaganiu uczniom w przyswajaniu

informacji ze zrozumieniem, tak by mogli je wykorzystać w nowych sytuacjach i kontekstach.

Nauczyciele, którzy wierzą w klasy skoncentrowane na wiedzy, uważają, że zapamiętywanie na

pamięć nie prowadzi do prawdziwego zrozumienia i pomaga uczniom tylko w nauce

powierzchownej. Głębokie uczenie się polega na uczeniu się poprzez rozwiązywanie problemów.

Środowiska skoncentrowane na ocenie

Aby nauka była efektywna, środowiska edukacyjne muszą być również skoncentrowane na ocenie,

co podkreśla znaczenie informacji zwrotnej dla uczenia się. Uczniowie potrzebują możliwości

uzyskania informacji zwrotnej, by móc poprawić swoją pracę. Oceny muszą być dostosowane do

celów nauczania. Ocena formatywna lub ocena w klasie, stosowana w celu poprawy nauczania i

uczenia się, jest stałym źródłem informacji zwrotnej w całym kontekście kursu.

Środowisko uczenia się skoncentrowane na społeczności

Podstawą środowiska uczenia się skoncentrowanego na społeczności jest promowanie wyraźnych

wartości lub norm, które promują uczenie się przez całe życie. Przykładem może być to, że

uczniowie czują się pewnie, zadając pytania i nie boją się powiedzieć: "Nie wiem". Stanowi to

kontrast do kursu, w którym normą jest "Nie daj się złapać na tym, że czegoś nie wiesz" (National

Research Council, 2000, s. 25). Środowisko uczenia się skoncentrowane na społeczności przyczynia

się również do ujednolicenia oczekiwań kursowych uczniów i instruktorów.
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Temat 3 Środowisko uczenia się online - głęboka analiza

Środowisko nauki online zapewnia pomocne zasoby, takie jak fora dyskusyjne, quizy, lektury

elektroniczne i notatki do nauki. Środowisko nauki online jest przede wszystkim środowiskiem

asynchronicznym, co oznacza, że nie trzeba logować się do komputera dokładnie w tym samym

czasie co instruktor lub koledzy z klasy, aby uczestniczyć w zajęciach. Student ma jednak określone

terminy, których musi dotrzymać, aby wykonać zadania związane z czytaniem i nauką. Rodzaje

środowisk uczenia się online to:

❖ E-Learning, nauka online i wirtualne środowisko nauki

❖ Formalne i nieformalne środowisko uczenia się
❖ Osobiste i społeczne środowisko uczenia się

Środowisko e-learningowe

Środowisko uczenia się, które jest wspierane przez zastosowanie technologii edukacyjnej lub

elektronicznego sprzętu i systemu operacyjnego.

Wirtualne środowisko nauki

System lub platforma edukacyjna służąca do dostarczania materiałów dydaktycznych uczniom za

pośrednictwem sieci. Wirtualne środowisko uczenia się to zestaw narzędzi dydaktycznych

zaprojektowanych w celu zwiększenia doświadczenia edukacyjnego ucznia poprzez włączenie
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komputerów i Internetu do procesu uczenia się. Główne składniki pakietu wirtualnego środowiska

nauczania obejmują mapowanie programu nauczania (podział programu na sekcje, które można

przypisać i ocenić), śledzenie uczniów, wsparcie online zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia,

komunikację elektroniczną (e-mail, dyskusje w wątkach, czat, publikowanie w sieci) oraz linki

internetowe do zewnętrznych zasobów programu nauczania.

Formalne i nieformalne środowisko uczenia się

Formalne środowisko nauki to środowisko, w którym nauka odbywa się celowo w zorganizowanym i

ustrukturyzowanym otoczeniu. W formalnym środowisku uczenia się, dział szkoleń lub nauki ustala

cel i cele.

Nieformalne środowisko uczenia się to środowisko, w którym uczenie się odbywa się w sposób

niezamierzony poprzez trwałe i wszechobecne zjawiska uczenia się poprzez uczestnictwo lub uczenia

się poprzez tworzenie wiedzy. Nieformalne uczenie się oznacza, że uczący się ustala cel i cele (Cofer,

2000).

Osobiste środowisko uczenia się

Personal Learning Environments (PLE) to systemy, które pomagają uczącym się przejąć kontrolę nad

własnym uczeniem się i zarządzać nim. Obejmuje to zapewnienie wsparcia dla uczących się, aby:

❖ wyznaczać własne cele nauki (przy wsparciu nauczycieli)

❖ zarządzać swoją nauką, zarówno treścią, jak i procesem

❖ komunikować się z innymi w procesie uczenia się

Społeczne środowisko nauki

Społeczne środowisko uczenia się jest miejscem online, w którym ludzie mogą się spotykać, aby

współtworzyć treści, dzielić się wiedzą i uczyć się od siebie nawzajem. Łączy w sobie elementy

społeczne, takie jak sieć, tagowanie, dzielenie się plikami i mikroblogowanie, aby stworzyć
bezpieczną przestrzeń, w której można pracować i uczyć się wspólnie.
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Społeczne środowisko nauki musi zatem zapewnić infrastrukturę, która wspiera wszystkie te różne

rodzaje społecznego i wspólnego uczenia się; to znaczy, że musi oferować bezpieczną osobistą
przestrzeń do pracy/uczenia się dla osób indywidualnych, jak również przestrzenie grupowe dla grup

projektowych i formalnych grup edukacyjnych oraz przestrzeń społecznościową dla całej organizacji.

Społeczne środowisko nauki będzie również integrować kluczowe technologie mediów

społecznościowych, aby zapewnić niezbędne narzędzia społecznościowe do współpracy i wymiany

informacji w całym przedsiębiorstwie. Jednak co ważniejsze, powinno ono zapewnić otwarte

środowisko współpracy, w którym poszczególne osoby nie są "zarządzane" lub "kontrolowane", ale

raczej "wspierane" w swojej pracy i nauce.

Warto przeanalizować bardziej szczegółowo, w jaki sposób można realizować zadania edukacyjne

online:

a) Uczestniczenie w zajęciach

Środowisko nauki online jest przede wszystkim środowiskiem asynchronicznym - to znaczy, że nie

trzeba logować się do komputera dokładnie w tym samym czasie co instruktor lub inni koledzy z

klasy, aby uczestniczyć w zajęciach. Trzeba jednak przestrzegać określonych terminów na wykonanie

zadań związanych z czytaniem i nauką. Jak uczestniczyć w zajęciach on-line? Sugeruje się, że

student będzie miał dostęp do kursu codziennie, aby czytać wiadomości na poczcie elektronicznej,

czytać i odpowiadać na posty oraz śledzić informacje o kursie. W tym kursie istnieje narzędzie do

nauki online, które śledzi liczbę postów, które student przeczytał i wysłał. Prowadzi również zapis

stron odwiedzanych podczas dostępu do kursu. Informacje te są cenne dla instruktora, który może

wspierać studenta w przypadku, gdy ten doświadcza trudności podczas kursu.

b) Czytanie i wyszukiwanie określonych informacji

W kursie online, niektóre treści są dostarczane w ramach kursu. Student ma możliwość
przeczytania tych informacji podczas kursu online lub wydrukowania ich i przeczytania później.

Dodatkowe informacje mogą być również dostarczone studentowi w formie linków do innych

wartościowych stron internetowych, artykułów lub podręcznika. Można również poprosić o

samodzielne zbadanie dodatkowych stron internetowych.

Podobnie jak w klasie, zrozumienie informacji będzie oceniane. Ocena może być dokonana poprzez

użycie pytań dyskusyjnych, testów, studiów przypadku, odgrywania ról, itp.

c) Uczestniczenie w dyskusjach

W trakcie zajęć, prowadzący może często zadawać pytania. W wielu przypadkach pytanie to

prowadzi do poważnej dyskusji i/lub debaty z innymi studentami. Dzieje się tak w klasie online

poprzez użycie tematów w obszarze dyskusji. Jedną z najlepszych cech dyskusji online jest to, że nie

trzeba być obecnym dokładnie w tym samym czasie, aby móc komunikować się z innymi

uczestnikami kursu.

Środowisko dyskusji online używa tematów i wątków do organizowania rozmów. Połączona seria

komentarzy nazywana jest wątkiem dyskusji, a każdy temat może zawierać kilka wątków. Od

studenta można oczekiwać składania zadań, zamieszczania krótkiej biografii oraz współpracy z
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członkami grupy w odpowiednim temacie dyskusji grupowej. Jeśli zadanie wymaga od studenta

użycia tematu, instrukcje będą zawierały informacje o tym, jaki temat dyskusji należy użyć.

d) Współpraca z innymi uczniami

W Internecie jest tak wiele informacji i tak mało czasu na przeczytanie wszystkiego! Na szczęście

nauka online daje możliwość dzielenia się odkryciami z innymi i uczenia się od nich. Będą chwile,

kiedy trzeba będzie pracować w małych grupach. Każdy członek grupy będzie badał i czytał
określone informacje i dzielił się nimi z innymi członkami grupy. Prowadzący może przypisać
studenta do konkretnej grupy, jednak to od niej zależy jak będzie pracować nad zadaniem.

Tematy dyskusji są jednym ze sposobów współpracy online. Większość tematów jest publiczna, co

oznacza, że wszyscy członkowie klasy mogą zobaczyć, co student zamieścił i mają możliwość
odpowiedzi na te posty. Prowadzący może również założyć prywatne tematy. Tematy te będą
używane do współpracy z innymi studentami podczas zajęć w małych grupach i będą ograniczone

tylko do członków przypisanych do danej grupy. Wszelkie posty umieszczone w tym prywatnym

temacie będą widoczne tylko dla tych trzech członków grupy, chyba że prowadzący określił, że dany

post będzie dostępny dla wszystkich.

Można również używać poczty elektronicznej do współpracy. Kursy online mają wbudowany własny

pakiet poczty elektronicznej, dzięki czemu tylko studenci zapisani na kurs mogą wysyłać i odbierać
wiadomości.

e) Odgrywanie ról i studiowanie przypadków

Odgrywanie ról i studia przypadków mogą być wykorzystywane w kursach online w celu

dostarczenia studentom rzeczywistych problemów. Często forum dyskusyjne jest wykorzystywane,

aby umożliwić studentom rozwiązywanie tych problemów indywidualnie i z innymi kolegami z klasy.

f) Zadawanie pytań

W klasie, instruktor zazwyczaj wie, kiedy ktoś jest zdezorientowany lub sfrustrowany po prostu

poprzez język ciała. W środowisku online, instruktor nie może zobaczyć tego typu języka ciała.

Oznacza to, że student musi komunikować się, gdy nie rozumie! E-mail w ramach kursu może być
używany do wysyłania pytań do instruktora lub pytania mogą być umieszczane w obszarze dyskusji

dla wszystkich.

Tak czy inaczej, komunikacja jest kluczowa!

g) Nawiązywanie kontaktów z innymi członkami klasy

W środowisku klasowym koledzy z klasy zazwyczaj spotykają się przed lub po zajęciach na filiżankę
kawy i odrobinę towarzystwa. Może to mieć miejsce w środowisku online za pomocą poczty

elektronicznej, obszaru dyskusji lub czatu. Każdy lubi wiedzieć co nieco o ludziach, z którymi się
uczy. Jednym z pierwszych działań może być umieszczenie swojego profilu, który zawiera takie

rzeczy jak doświadczenie zawodowe. Dzielenie się profilami osobistymi sprawia, że zajęcia są
przyjemniejsze i pozwalają studentom czuć się bardziej związanymi podczas nauki na odległość.
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Temat 4 Fizyczne środowisko uczenia się i uczenie się w trybie mieszanym

Fizyczne środowisko uczenia się

Środowisko uczenia się odnosi się do przestrzeni przeznaczonej na sale lekcyjne, laboratoria

naukowe, otwarte przestrzenie i biura. Środowisko uczenia się jest również definiowane jako

kontekst społeczny, psychologiczny i pedagogiczny, który może wpływać na naukę, osiągnięcia i

postawy uczniów. Środowisko uczenia się i cechy, które w nim występują, odgrywają główną rolę w

poprawie uczenia się w szkołach i są identyfikowane jako główne czynniki determinujące uczenie się
uczniów. Środowisko uczenia się jest w stanie stymulować uczniów do zaangażowania się w proces

uczenia się i jest w stanie wpływać na zachowanie uczniów, jak również pomagać w rozwoju ich

umiejętności lub percepcji poznawczej. Dwa główne składniki środowiska uczenia się to komponent

fizyczny i komponent psychospołeczny (Fraser, 1994; Kilgour, 2006). Komponent fizyczny obejmuje

wszystkie aspekty fizyczne, takie jak sale lekcyjne, materiały dydaktyczne i urządzenia do nauki,

zarówno w klasie, jak i poza nią. Natomiast komponent psychospołeczny związany jest z

interakcjami, jakie zachodzą między uczniami a uczniami, uczniami a nauczycielami oraz uczniami a

środowiskiem. Oba te komponenty uzupełniają się wzajemnie w tworzeniu i kształtowaniu

środowiska uczenia się oraz wpływają na proces uczenia się, który w nim zachodzi.

OECD (2006) definiuje "przestrzenie edukacyjne" jako "przestrzeń fizyczną, która wspiera wiele i

różnorodnych programów nauczania i uczenia się oraz pedagogiki, włączając w to aktualne

technologie; taką, która wykazuje optymalne, opłacalne działanie budynku i jego eksploatacji w

czasie; taką, która szanuje i jest w harmonii ze środowiskiem; i taką, która zachęca do uczestnictwa

społecznego, zapewniając zdrowe, wygodne, bezpieczne i stymulujące otoczenie dla jej

użytkowników". W najwęższym znaczeniu fizyczne środowisko uczenia się jest postrzegane jako

konwencjonalna klasa, a w najszerszym - jako połączenie formalnych i nieformalnych systemów

edukacji, w których uczenie się odbywa się zarówno w szkole, jak i poza nią (Manninen i in., 2007).

Manninen krytykował tradycyjne nauczanie szkolne za przekazywanie zbyt wielu informacji

teoretycznych i uniemożliwianie pogłębionego uczenia się. Twierdzi on, że wiedza bezwładna jest

istotna na egzaminach, ale nie w przypadku problemów w świecie rzeczywistym. Idea ta stawia

nowe wyzwania i wywiera presję na wprowadzanie zmian w fizycznych środowiskach uczenia się.

Pojęcie fizycznego środowiska uczenia się w odniesieniu do struktur fizycznych odnosi się do

przestrzeni, wyposażenia i narzędzi w obrębie szkoły. Lehtinen (1997, s. 21) sugeruje, że pojęcie to

ewoluowało w jeszcze bardziej złożoną strukturę, która obejmuje sprzęt dydaktyczny, źródła
informacji i wydarzenia poza szkołą, gdzie uczniowie mogą brać udział w procesie uczenia się
zarówno bezpośrednio, jak i wirtualnie.

Termin ten ewoluował w wyniku ostatnich zmian zachodzących w pedagogice, w której rzeczywiste

uczenie się zostało przeniesione poza szkołę dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych i

informacyjnych. Internet już spowodował znaczące zmiany w szkołach. Zarówno ogromna ilość
dostępnych informacji, jak i łatwy dostęp do sieci społecznych osłabiły związek między szkołą a
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uczeniem się, a tym samym zmodyfikowały tradycyjny scenariusz nauczyciel-uczeń. Proces uczenia

się staje się bardziej kooperatywny, zmieniając nauczyciela również w ucznia. Manninen (2007, s.

27) kategoryzuje uczenie się według pięciu różnych kontekstów: fizycznego, lokalnego, społecznego,

technologicznego i dydaktycznego.

Wydaje się, że podstawowa struktura przestrzeni dydaktycznych nie uległa większej ewolucji w

ciągu ostatniego stulecia. Fakt ten zainspirował zespół badawczy do zbadania przyczyny, dla której,

pomimo ostatnich zmian w pedagogice i szerokiego zastosowania technologii informacyjnej w

klasach i przestrzeniach szkolnych, fizyczne środowisko uczenia się nie zmieniło się jeszcze zgodnie z

tą ewolucją.

Aby zaplanować i zbudować efektywne fizyczne środowisko uczenia się, należy opracować nie tylko

specyfikacje techniczne, ale także wziąć pod uwagę aspekty jakościowe (Nuikkinen 2009, s. 64).

Koncepcja "projektowania wysokiej jakości" stała się krytyczna na całym świecie. Odnosi się ono do

budownictwa szkolnego, a w szczególności do definiowania wysokiej jakości fizycznego środowiska

uczenia się, pomiaru i analizy wyników (OECD, 2006). W odniesieniu do kryteriów jakości w

budownictwie i projektowaniu szkół, kluczowymi aktorami są uczniowie; wymagania są określane

przez konkretne grupy wiekowe, w połączeniu z potrzebami społecznymi i przepisami dotyczącymi

użyteczności i bezpieczeństwa (Heitor, 2005).

Uczenie się w trybie mieszanym (blended learning) to podejście do uczenia się, które łączy

doświadczenia uczenia się twarzą w twarz i online. W idealnej sytuacji każde z nich (zarówno online,

jak i offline) będzie uzupełniać drugie, wykorzystując jego szczególne atuty.

Blended learning łączy formy kształcenia face-to-face z formami opartymi na technologii

informatycznej. Jest to bardziej zgodne z potrzebami ucznia i umożliwia aktywizację oraz uczenie się
niezależne od czasu i miejsca. Ma to jednak konsekwencje dla instytucji; wymaga wizji,

przeprojektowania kształcenia i dobrego wsparcia ze strony instruktorów.

Główne cechy blended learningu to:

❖ Studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch trybów - studenci w nauczaniu

mieszanym mogą wybrać albo tradycyjny tryb nauczania w klasie, gdzie mogą uzyskać
osobistą interakcję z nauczycielem i kolegami z klasy, albo mogą wybrać nauczanie

wspierane przez ICT. Zależy to w dużej mierze od charakteru treści i celów, które mają być
osiągnięte. Czasami projektant kursu lub sami nauczyciele decydują o wyborze trybu

odpowiedniego dla danego tematu.

❖ Nauczyciele są dobrze zorientowani w obu trybach - ważną cechą blended learningu jest to,

że nauczyciele są bardzo dynamiczni, obeznani z technologią i w pełni przeszkoleni do

efektywnej pracy w obu formatach - tradycyjnej klasie i formacie wspieranym przez ICT. Będą
dobrze wyposażeni w używanie tradycyjnych metod i innych nowoczesnych technologii.

❖ Studenci otrzymują interakcję twarzą w twarz, jak również oddziałują w przestrzeni

wirtualnej - studenci otrzymują dużo czasu na interakcję z innymi studentami realizującymi

ten sam kurs. Mogą wchodzić w interakcje z nimi wewnątrz kampusu uczelni, a także w

przestrzeni wirtualnej. W ten sposób ich grupa staje się bardzo duża i ma dużą
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różnorodność, więc wiedza studenta staje się szeroka, a także rozwijają poczucie

zrozumienia, miłości i harmonii ze studentami z innych kultur i krajów.

❖ Uczniowie zdobywają pełne doświadczenie w korzystaniu z nowych technologii - obecny

wiek jest wiekiem ICT. Dziś analfabetą jest nie tylko ten, kto nie potrafi czytać i pisać, ale

także osoba, która nie jest dobrze zorientowana w nowoczesnych technologiach. Obecnie

wszystkie zawody wymagają wiedzy z zakresu ICT, więc blended learning pomaga wzbogacić
doświadczenie studenta w zakresie ICT. Studenci zaangażowani w blended learning zyskują
zdolność do wykorzystania dostępnych technologii w pełnym zakresie.

❖ Studenci otrzymują szkolenie w zakresie różnych umiejętności życiowych - umiejętności

życiowe to te, które są potrzebne do prowadzenia szczęśliwego, spokojnego i udanego życia.

Główne umiejętności życiowe to empatia, zdolność podejmowania decyzji, miłość,

cierpliwość, komunikacja, zarządzanie sobą, krytyczne myślenie. Nauczanie mieszane

pomaga uczniom ćwiczyć te umiejętności. Uczniowie zapoznają się z kilkoma

umiejętnościami, takimi jak miłość, empatia, cierpliwość w klasie poprzez swoich

nauczycieli, kolegów z klasy i kilka takich jak zarządzanie sobą, podejmowanie decyzji,

krytyczne myślenie, komunikacja poprzez doświadczenia online.

❖ Celem jest wszechstronny rozwój osobowości. W nauczaniu mieszanym uczniowie mają
pełną możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości. Wszystkie aspekty osobowości, a

mianowicie - poznawczy, fizyczny i emocjonalny są rozwijane poprzez blended learning, co

jest trudne do osiągnięcia w tradycyjnym trybie lub podejściu ICT, jeśli są stosowane w

izolacji. Tradycyjne nauczanie w klasie jest pomocne w zapamiętywaniu i rozumieniu

nauczania, a więc pomaga w rozwoju domeny poznawczej, a w tym samym czasie

zachowanie nauczyciela, doświadczenia z placu zabaw i grupy społecznej z kolegami z klasy

rozwijają domenę afektywną i fizyczną, w tym samym czasie doświadczenia online

pomagają w refleksyjnym poziomie uczenia się, a więc rozwijają wyższe zdolności min i

portale społecznościowe i inne interakcje społeczne dzięki Internetowi pomagają w

odpowiednim rodzaju rozwoju wartości.

❖ Rozwój fizyczny jest możliwy w kampusie szkolnym - uczenie się online i wspieranie procesu

nauczania przez ICT jest często obwiniane o ignorowanie rozwoju fizycznego uczniów.

Blended learning przezwycięża to ograniczenie. Ponieważ zawiera on doświadczenie szkolne,

więc studenci mają czas na zabawę, pracę fizyczną, jogę w kampusie uczelni.

❖ Studenci otrzymują szeroką ekspozycję i nowe perspektywy treści kursu - dzięki

różnorodności doświadczeń studenci otrzymują szeroką ekspozycję i ich wiedza

merytoryczna jest wzbogacona, otrzymują możliwość zobaczenia różnych nowych

wymiarów treści, zdobywają praktyczną użyteczną wiedzę.

❖ Ma ludzki dotyk - z powodu fizycznej świadomości nauczyciela w tradycyjnym podejściu

studenci otrzymują ten ludzki dotyk, który jest bardzo potrzebny dla zrównoważenia

emocjonalnego ilorazu ucznia i bardzo konieczny aż do poziomu średniego.

❖ Zapewnia wielokulturowe i wielowymiarowe podejście do procesu nauczania - podejście

blended learning daje uczniom możliwość komunikowania się i dzielenia się swoimi

poglądami i odczuciami z uczniami na całym świecie, co sprawia, że proces nauczania jest

wielokulturowy, a różnorodność doświadczeń niesie ze sobą również czynnik

interdyscyplinarny i wielowymiarowy.
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❖ Sprawia, że proces nauczania jest skoncentrowany na dziecku - blended learning jest

zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalne korzyści dla uczniów, a tym samym osiągnąć
cel edukacji skoncentrowanej na dziecku.

❖ Zróżnicowana rola nauczyciela - nauczyciel w blended learningu odgrywa inną rolę,

tradycyjna rola nauczyciela w klasie, działa jako motywator, jako osoba z zasobami, jako

organizator, jako twórca, gdy opracowuje treści, które mają być dostarczone za pomocą ICT,

jako przewodnik po stronie. W ten sposób nauczyciel uwalnia się od monotonnych,

tradycyjnych ról i może spróbować swoich sił w różnych dziedzinach, które są korzystne

również dla jego rozwoju zawodowego.

❖ Uczeń konstruuje wiedzę, a nie tylko ją konsumuje. Blended learning obejmuje również
konstruktywizm. Uczniowie konstruują swoją własną wiedzę, a nie zależą od innych, którzy

projektują dla nich strategie nauczania-uczenia się.

Rodzaje Blended Learning, które można określić jako najczęściej stosowane w praktyce to Flipped

Classroom i Hybrid Learning..

Flipped classroom to model pedagogiczny, w którym typowe elementy wykładu i pracy domowej są
odwrócone. Innymi słowy, koncepcje lub umiejętności są przedstawiane uczniom przed zajęciami za

pośrednictwem mediów cyfrowych, a czas w klasie jest poświęcony na pracę, ćwiczenie lub

zastosowanie nowo nabytej wiedzy lub umiejętności.

W tym modelu praca domowa zazwyczaj ma na celu:

❖ przygotowanie uczniów do produktywnego czasu w klasie poprzez przekazanie im

materiałów wprowadzających lub rozwijających kluczowe pojęcia i umiejętności, nad

którymi będziemy pracować w klasie;

❖ umożliwienie wglądu w aktualny stan wiedzy i umiejętności uczniów przed wprowadzeniem

trudnego materiału na zajęciach;

❖ lub oba powyższe.

Narzędzia do nauki adaptacyjnej, takie jak Knewton, mogą mieć pozytywny wpływ w tym

kontekście, ponieważ prowadzą studentów przez materiał, który pojawi się na zajęciach, oferując

wiele ćwiczeń, jak również możliwość wykazania się opanowaniem materiału, dzięki czemu

studenci czują się bardziej komfortowo uczestnicząc w dyskusji klasowej lub zajęciach grupowych.

Pulpity instruktora i raporty pozwalają z wyprzedzeniem dowiedzieć się, z jakimi pojęciami lub

umiejętnościami uczniowie mają problemy jako grupa, więc plan nauczania może być
ukierunkowany na te cele edukacyjne. Niektórzy instruktorzy używają pulpitu nawigacyjnego

Knewton (https://www.gettingsmart.com/2011/09/05/infographic-the-flipped-classroom/) do

tworzenia grup lub ułatwiania innych możliwości uczenia się typu peer-to-peer pomiędzy

partnerami o uzupełniających się mocnych i słabych stronach, lub do informowania o instrukcjach

lub spotkaniach jeden na jeden.

Model tradycyjny, w kontekście blended learning, odnosi się do pedagogiki, która wykorzystuje

zadania domowe w zupełnie inny sposób. Koncepcje i umiejętności, nad którymi uczniowie pracują
po zajęciach, to te, które zostały wprowadzone lub rozwinięte na zajęciach bezpośrednio przed nimi.

W tym modelu praca domowa może:
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❖ zapewnić dodatkową możliwość ćwiczenia;

❖ umożliwiać uczniom korzystanie z nowej wiedzy i umiejętności oraz przejmowanie za nie

większej odpowiedzialności

❖ służyć do zademonstrowania opanowania lub zrozumienia;

❖ lub wszystkie powyższe.

Adaptacyjne narzędzia edukacyjne mogą odegrać tu rolę podobną do tej, jaką odgrywają w

odwróconej klasie, oferując korzyści zarówno w nauczaniu (analityka instruktora pozwala

zorientować się, na jakim etapie znajduje się klasa jako całość, a także zobaczyć, jak radzą sobie

poszczególni uczniowie), jak i w uczeniu się (wiele dodatkowych ćwiczeń, instrukcje w razie potrzeby

oraz możliwość zademonstrowania zrozumienia i zbudowania pewności siebie). Włączenie

nieadaptacyjnych zadań, takich jak quizy lub testy są powszechnie stosowane w celu zamknięcia i

dostarczenia dowodów uczenia się uczniów, które mogą być łatwo zmierzone i ocenione.

Niektóre z kluczowych narzędzi i zasobów Blended Learning to: Google Classroom, YouTube, Zoom,

Microsoft Teams, Skype, Moodle, Blackboard, Canvas, Miro, Mural, itp.

Nauka hybrydowa

Uczenie się hybrydowe, określane również jako blended learning, to podejście do edukacji, które

łączy materiały edukacyjne online z tradycyjnymi metodami klasowymi w osobie. Nie jest ono w

pełni wirtualne ani w pełni cyfrowe. Wymaga fizycznej obecności zarówno nauczyciela, jak i

uczącego się, zapewniając mu jednocześnie pewną kontrolę nad czasem i tempem. Wirtualne

elementy hybrydowego modelu nauczania powinny uzupełniać te osobiste. Hybryda nie powinna

oznaczać osobistego wykładu, po którym następują godziny cyfrowych zadań domowych. Uczenie

się hybrydowe pozwala na unikalną reimaginację sposobu prowadzenia szkoleń i edukacji

korporacyjnej. Jeśli chodzi o efektywne uczenie się i rozwój, specjaliści wiedzą, że organizacje

czerpią największe korzyści z koncentrowania się na rozwijaniu umiejętności miękkich i ogólnej

wiedzy z zakresu akumenu biznesowego. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy sesja szkoleniowa

odbywa się online, czy osobiście, ale istnieją pewne dodatkowe korzyści z hybrydowego uczenia się,

które naszym zdaniem sprawiają, że warto je poznać.

Nauka hybrydowa a nauka mieszana

Uczenie się hybrydowe i blended learning często mogą być mylone ze sobą i zawierają wiele takich

samych elementów instruktażowych. Jednakże, oba są dwoma odrębnymi modelami nauczania.

Blended learning łączy nauczanie osobiste z asynchronicznymi metodami nauki, gdzie studenci

pracują nad ćwiczeniami online i oglądają filmy instruktażowe w swoim czasie.

Uczenie się hybrydowe to metoda nauczania, w której nauczyciele uczą jednocześnie uczniów

osobiście i zdalnie. W modelach nauczania hybrydowego, asynchroniczne metody nauczania mogą
być stosowane jako uzupełnienie synchronicznego nauczania twarzą w twarz.

Można wymienić następujące zalety blended learningu:
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❖ Jako że część nauki odbywa się za pośrednictwem ICT, w trybie online lub offline, więc

nauczyciele i uczniowie zyskują więcej czasu w klasie na kreatywne i wspólne ćwiczenia.

❖ Studenci zyskują korzyści z uczenia się online, nie tracąc elementu interakcji społecznej i

ludzkiego dotyku tradycyjnego nauczania.

❖ Daje to więcej możliwości komunikacji. Cykl komunikacji jest zakończony w nauczaniu

mieszanym, co nie jest możliwe, jeśli stosujemy tylko tradycyjne podejście.

❖ Studenci stają się bardziej obeznani z technologią i zyskują większą płynność cyfrową.

❖ Studenci mają bardziej wzmocniony profesjonalizm, ponieważ rozwijają takie cechy jak

samomotywacja, samoodpowiedzialność, dyscyplina.

❖ Aktualizuje treść kursów i daje nowe życie kursom już istniejącym.
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ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Mamy następującą sytuację: przydzielono Ci rolę trenera grupy składającej się z 20

uczestników/uczestniczek szkolenia. Połowa grupy będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu osobiście,

połowa tylko zdalnie. Czas trwania kursu szkoleniowego wynosi 24 godziny szkoleniowe. Teraz

musisz podjąć następujące decyzje:

1. Jakiego kanału (kanałów) komunikacji użyjesz?

2. Jak zamierzasz umożliwić interakcję zarówno z uczestnikami szkolenia osobiście, jak i z tymi

online?

3. W jaki sposób będziesz w stanie stworzyć przepływ wiedzy? Dlaczego?

4. Jakie zalety/wady blended i hybrid learning trzeba będzie wziąć pod uwagę? Dlaczego?

5. Jeśli użyłbyś flipped classroom jako strategii, jak zamierzasz to zrobić? Dlaczego?

6. W jaki sposób zamierzasz zaprojektować fizyczne środowisko uczenia się?

7. Jakie role przyjmiesz jako nauczyciel w zróżnicowanych kontekstach (z uczestnikami szkolenia

osobiście i z tymi zdalnie)? Dlaczego?

8. Jak zamierzasz stworzyć potężne środowisko uczenia się? Dlaczego uważasz, że może to

być skuteczna strategia?

Czy środowisko uczenia się, które tworzysz będzie skoncentrowane na uczniu, na wiedzy, na ocenie

czy na społeczności? Dlaczego?

Słowniczek

- Środowisko uczenia się - na środowisko uczenia się składa się fizyczne i cyfrowe otoczenie, w

którym uczący się wykonują swoje działania, w tym wszystkie narzędzia, dokumenty i inne artefakty,

które można znaleźć w tym otoczeniu. Oprócz otoczenia fizycznego i cyfrowego obejmuje ono

również społeczno-kulturowe otoczenie takich działań.

- Fizyczne środowisko uczenia się - Termin środowisko fizyczne odnosi się do ogólnego projektu i

układu danej klasy i jej centrów uczenia się.

- Środowisko uczenia się online - Środowisko uczenia się bez fizycznej lokalizacji, w którym

instruktorzy i uczniowie są oddzieleni przestrzenią.

- Powerful learning environment - środowisko uczenia się, które zawiera elementy instruktażowe

wywołujące aktywne konstruowanie wiedzy przez uczących się.

- Nauczanie mieszane - Definicja Oxford Dictionary Nauczania Mieszanego: styl edukacji, w którym

studenci uczą się za pośrednictwem mediów elektronicznych i internetowych, jak również
tradycyjnego nauczania twarzą w twarz. Nauczanie mieszane to podejście do uczenia się, które

łączy doświadczenia związane z uczeniem się twarzą w twarz i online. W idealnej sytuacji każde z

nich (zarówno online, jak i off) będzie uzupełniało drugie, wykorzystując jego szczególną siłę.
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- Uczenie się hybrydowe - Uczenie się hybrydowe to model edukacyjny, w którym niektórzy

uczniowie uczęszczają na zajęcia osobiście, podczas gdy inni dołączają do zajęć wirtualnie z domu.

Nauczyciele uczą studentów zdalnych i stacjonarnych w tym samym czasie, korzystając z takich

narzędzi jak sprzęt i oprogramowanie do wideokonferencji.
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