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Priorytet edukacji: uczeń, uczeń, uczeń …
Każdy człowiek, każdy uczeń jest inny

lub inaczej, każdy mózg jest inaczej okablowany, stąd
Głównym priorytetem edukacji jest:
indywidualizacja (personalizacja)

Z pojawieniem się komputera:
pojawiło się narzędzie indywidualizacji kształcenia
Na ile komputer spełnia stawiane przed nim oczekiwania?

Maciej M. Sysło

2

Lekcja z Jobsa
W edukacji: I’m a very big believer in:
equal opportunity
as opposed to equal outcome

równe szanse, w przeciwieństwie
do jednakowych rezultatów (do wyrównywania szans)

Praktyka u nas w kraju: wszystkich uczniów gimnazjum
obejmuje ta sama podstawa i ten sam test.
Praktyka (USA) 50% do wyboru, nawet w
przedmiotach jak mat
Idea: indywidualna podstawa programowa
(Sir Ken Robinson)
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Sir Ken Robinson
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Mark Prensky

Yong Zhao
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Bez podziałów
Mark Prensky podzielił:
 digital natives – urodzeni w sieci - a może na(t)ives?
 digital immigrants – urodzeni wcześniej - są bardziej natives
 zawieszenie broni – co możemy zrobić dla siebie?
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Alfabetyzacja XXI wieku
Mark Prensky*
The True 21st Century Literacy is
Progarmming
Prawdziwą alfabetyzacją XXI wieku jest
programowanie (w sensie umiejętności
korzystania z innowacyjnych możliwości
technologii – komputerów, nie tylko z
gotowych rozwiązań)
Programuj! Jeśli nie chcesz być programowany!
* Wprowadził rozróżnienie: cyfrowy tubylec (digital native) – uczeń, który urodził się w erze
cyfrowej, i cyfrowy imigrant (digital immigrant) – my dorośli, urodzeni przed erą cyfrową
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Informatyka – Alfabetyzacja XXI wieku

ICT znika z podstawy
programowej i robi
miejsce dla informatyki

Minister edukacji w UK
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Badania EuroStat

Polacy a umiejętność
programowania

średnia europejska: 20

Polscy uczniowie i studenci: 16
22 miejsce w Europie !!!!
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Dzisiejsi uczniowie …
Wiecznie połączeni:
• 24/7/52/365 za pomocą technologii, którą noszą w
kieszeniach, mają w rękach, również w domach
• ale, na ogół nie stosują technologii w celach edukacyjnych
• szkoły nie są przygotowane do stosowania technologii,
którą uczniowie mają przy sobie
• z drugiej strony, uczniów nie można rozłączyć, bo:
połączenie jest nie tylko medium, ale jest stanem świadomości
Jak spowodować, by: uczyli się będąc połączonym?
Tematem Światowej Konferencji WCCE 2013 w Toruniu:
http://wcce2013.umk.pl
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Połączeni cały czas
uczyć się będąc połączonym
learning while we are connected
medium i stan świadomości
więzy maszynowe i ludzkie
(łączą nas ludzie, nie maszyny)
Szkoła jest miejscem spotkań ludzi!
Pod Patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego
X World Conference WCCE 2013
on Computers in Education
Dni Narodowe
Toruń, July 2-7, 2013
Maciej M. Sysło
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Hot topic: connectivizm
Nowa teoria i praktyka kształcenia, uczenia się i nauczania
Zaproszenie przyjął:
George Siemens, inicjator konektywizmu
Zasoby i mechanizmy Internetu częścią wiedzy osobistej:
Uczniowie mówią: nie musimy pamiętać dat historycznych,
możemy znaleźć je w Internecie
Jednak:
Maciej M. Sysło
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Hot topic: programming
Programowanie jako umiejętność kreatywnego i
innowacyjnego korzystania z technologii (którą można
programować)
Zaproszenie przyjął:
Mitchel Resnick (MIT), ekspert od języka Scratch
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Dolnośląska
eSzkoła

e-dziennik

Zaczynaliśmy
w … 1965 roku

Internet
(chmura)

e-portfolio
projekty

Portal
edukacyjny

Rodzice
Uczeń

Nauczyciel
Zamieszcza i sprawdza
zadania domowe,
przygotowuje lekcje

Szkoła: pracownia mobilna
Internet bezprzewodowy

Dyrektor

Wgląd w działania
całej szkoły

Rozwiązuje zadania
domowe – nauczanie
na odległość

W domach uczniów i nauczycieli:
komputer, Internet
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Nowe kształcenie, nowe technologie …
Nie wiadomo, o co chodzi? Nie znacie Państwo tego
języka? To współczesny język technologii w edukacji!

 1:1

 one to one

 BYOD

 BYOB?

 BYOT

 BYOT – tablet? – no, thinking

 FL (FC)

 Flipped learning/classroom

 PLN (PLS)

 Personal learning network

 e-textbook

 e-podręcznik

 CT

 computational thinking
Wiadomo już, o co chodzi? Przecież
to język technologii w edukacji!
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 1:1

 jeden uczeń jeden komputer

 BYOD

 przynieś do szkoły swoje urządzenie

 BYOT

 przyjdź ze swoim myśleniem

 FL (FC)

 odwrócona klasa, odwrócone kształcenie

 PLN (PLS)

 osobista sieć kształcenia się

 e-textbook

 e-podręcznik

 CT

 myślenie komputacyjne

Wspólne cechy tych rozwiązań:
• uczeń, uczeń, uczeń …
• personalizacja: technologia katalizatorem indywidualnego kształcenia
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1:1 – jeden uczeń jeden komputer

Założenie: 1:1 = KAŻDY uczeń w szkole z indywidualnym
urządzeniem (komputerem, laptopem, tabletem)
Inicjatywy:
 Stan Maine – od dziesięciu lat 1:1 w gimnazjum

 One Laptop per Child (OLPC) – Nicolas Negroponte
 Nowe otwarcie: tablety, ale to jednak urządzenia do konsumpcji
informacji
 Nowe otwarcie: BYOD
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BYOD – przynieś do szkoły swój gadżet
Założenie: Każdy uczeń ma przy sobie jakiś gadżet, ale mogą być
one różne pod każdym względem: technicznym,
wydajnościowym, oprogramowania, standardów
Same problemy:
• nawet jeśli nic nie zrobimy, to mają je ze sobą i korzystają
• jak radzić sobie z różnorodnością urządzeń?
• jak zapewnić działanie w szkole i zabezpieczyć te urządzenia
• aspekty prawne, własnościowe, …

Inicjatywy:
 wyposażenie uczniów w laptopy/tablety, które mogą brać do
domu i muszą przynosić do szkoły – jednoczesne rozwiązanie
kwestii: 1:1, e-podręcznik
 propozycje firm: Cisco - rozwiązania sieciowe, zabezpieczające
stronę techniczną oraz ochronę urządzeń i zawartości
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BYOT – nie zapomnij głowy idąc do szkoły

Założenie: Wykorzystanie potencjału w uczących się.

Uwaga: w USA inna kultura uczenia się – kosztuje mnie więc chcę
coś z tego mieć (M. Twain – chodzenie do szkoły nie zaszkodziło
mojemu kształceniu)
Inicjatywy:
 odwrócona klasa, odwrócone uczenie się (FL/FC)
 indywidualne środowiska i sieci uczenia się (PLE/PLN)
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FL/FC – odwrócona klasa
Założenie: Lepsze wykorzystanie potencjału uczących się w domu
i w szkole, również nauczyciela

Uwaga: w USA inna kultura uczenia się – kosztuje mnie więc chcę
coś z tego mieć (M. Twain – chodzenie do szkoły nie
zaszkodziło mojemu kształceniu)
Założenia:
 jedna z wersji: praca metodą projektów – tutaj nic nowego
 krótkie wprowadzenie do tematu w klasie (5-10 min)
 przejrzenie wideo jako zadanie domowe (np. akademia
Khana), zadania do wykonania w domu, dyskusja z innymi
uczniami i nauczycielem (potrzebne środowisko uczenia się)
 w klasie: wyjaśnianie trudniejszych elementów
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Informatyka to podstawa (dla każdego ucznia)
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych

Główne cechy zajęć z tym
podręcznikiem:
 W miejsce lekcji – uczniowie
pracują metodą projektów – to
faktycznie odwrócone uczenie się,
a faktycznie próba zmiany kultury
uczenia się.
 Kształtuje myślenie komputacyjne
w każdym projekcie

 Pojawiają się elementy
programowania dla każdego ucznia
Więcej informacji na: http://mmsyslo.pl
Maciej M. Sysło
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PLN/PLE – osobiste środowisko kształcenia

Dotyczy uczniów i nauczycieli.
Założenie: Lepsze wykorzystanie potencjału w uczących się w
domu i w szkole, również nauczyciela; kształcenie i rozwój, nie
tylko formalne, ale także incydentalne i ustawiczne (LLL)
Rozwiązania:
 tradycyjna platforma edukacyjna – wspólne środowisko pracy
uczniów i nauczycieli, rośnie z uczniem
 e-potfolio, ale jako aktywne środowisko, a nie tylko
repozytorium (teczka)
 własne serwisy – wiele narzędzi to ułatwia
 u nas: propozycja realizacji standardów przygotowania
nauczycieli; zalążki w cyfrowej szkole.
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e-podręcznik

USA, uczeń dostaje podręczniki za darmo, wymiana co 7 lat – epodręczniki to rozwiązania stanowe:
• niewielkie osiągnięcia i sukcesy
• opory niemal wszystkich aktorów teatru szkoły
• Kalifornia: miały zaoszczędzić 100 mln, jedynie każdy
papierowy podręcznik musi mieć wersję elektroniczną; koszty
wcale nie są mniejsze, zwłaszcza utrzymania e-podręczników.

U nas:
Moja opinia na temat naszych rozwiązań na stronie blogu:
http://www.osswiata.pl/syslo
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Nowe standardy dla nauczycieli

Założenia:
 standardy te są wyrażone w języku czynności nauczyciela
w odniesieniu do działań swoich i uczniów
Konsekwencje:
 Miejscem ich weryfikacji jest klasa i zajęcia z uczniami
 wymagania przed systemami kształcenia i doskonalenia
 wymagania przed systemami certyfikowania
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Certyfikaty e-nauczyciel
koncepcja – realizacja
kwalifikacja

e-nauczyciel

e-nauczyciel
ekspert

Anna Beata Kwiatkowska

Nauczyciel

Nauczyciel celowo
i efektywnie stosuje
technologię informacyjną
i komunikacyjną na lekcjach
i w swojej szkole.

Nauczyciel dzieli się swoją
wiedzą i umiejętnościami z
innymi nauczycielami i
wykazuje się kreatywnością
w pracy dydaktycznej

1. Opracowanie scenariuszy
zajęć
2. Przeprowadzenie lekcji
3. Doskonalenie swoich
umiejętności
4. Zdanie testu

1. Opracowanie scenariuszy dla
zaawansowanych form lekcji
2. Przeprowadzenie lekcji
otwartych
3. Opieka nad nauczycielami
zdobywającymi stopień I
4. Dodatkowe aktywności na
szerszym forum (warsztaty,
wystąpienia)

