STUDIA PRZYPADKÓW – POLSKA

Co należałoby zmienić lub poprawić?

Jak przebiegało szkolenie?
Pierwszy etap kursu rozpoczął się od prezentacji projektu SciFUN,
jego głównych założeń, celów, metodologii i rezultatów.
Przedstawione zostały i przeanalizowane wspólnie z uczestnikami
raporty z badań porównawczych. Wiele różnic i podobieństw
w krajach partnerskich zostało zauważonych i rozważonych.
Podczas dyskusji dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych,
komiksów, cyfrowych opowieści, filmów, multimediów i technologii
Web 2.0 w klasie nauczyciele podzielili się na dwie grupy –
entuzjastów (większość) i tych podchodzących do tematu z lekką
rezerwą. Bardzo ważną częścią warsztatów było zapoznanie się z
zestawem narzędzi SciFUN, a zwłaszcza z modułami
międzyprzedmiotowymi.
W Module 2 uczestnicy skorzystali z przygotowanego specjalnie dla
nich kursu Moodle w formie interaktywnego kursu.
Podczas modułu 3 nauczyciele omawiali zestaw narzędzi SciFUN
i przykłady tam zaprezentowane, szczególnie pod względem
użyteczności. Przedstawili także i przeanalizowali zaprojektowane
przez nich jednostki dydaktyczne.

Jak spotkanie odebrali nauczyciele?
Nauczyciele byli zainteresowani przykładami i pomysłami
przedstawionymi podczas prezentacji Projektu SciFUN. Główną
wartością, którą wielokrotnie podkreślali, było interdyscyplinarne
podejście do problemów analizowanych podczas zajęć szkolnych. Ten
sposób pracy sprawia, że zajęcia są przydatnym treningiem
w rozwiązywaniu codziennych problemów. Takie podejście wspierane
nowoczesną technologią (tak naturalną dla współczesnych uczniów)
może być jednym ze sposobów uczynienia edukacji interesującym,
angażującym, a nawet radosnym przeżyciem. Nauczyciele docenili
wiele przykładów zaprezentowanych podczas warsztatów i zawartych
w Zestawie Narzędzi. Skarżyli się jednak na system edukacji, który nie
wspiera tego sposobu myślenia. Brak jednoznacznych wytycznych
w programach nauczania o zajęciach interdyscyplinarnych,
niewystarczające wyposażenie laboratoriów i mała liczba urządzeń
mobilnych dostępnych w szkołach zostały wskazane jako problemy.

Platforma internetowa i kurs przygotowany dla nauczycieli
okazały się przydatnym narzędziem, umożliwiającym zapoznanie
się z treścią, przeglądanie i pobieranie zestawu narzędzi,
omówienie.
Nauczyciele docenili dużą różnorodność interdyscyplinarnych
jednostek i uznali je za bardzo przydatne. Dyskutowano na temat
sposobów wdrażania takich zajęć w programie nauczania, a także
na temat ich adaptacji i usprawnień.
Dyskutowano także o tym, jak zaprojektować takie zajęcia zgodnie
z ideą SciFUN. Projekty nauczycieli były bardzo ciekawe
i wielodyscyplinarne – odzwierciedlając ich specjalizacje
i zainteresowania. Praca grupowa nauczycieli reprezentujących
różne przedmioty była kolejną wartością, pokazującą "ogromny
potencjał takiej współpracy nie tylko podczas kursu, ale także
w codziennym życiu szkolnym" – jak mówili.

Ogólnie nauczyciele byli pozytywnie nastawieni do formy
szkolenia i przedstawionych treści.



Niektóre trudności, których doświadczyli, były spowodowane
językiem obcym i brakiem tłumaczeń niektórych narzędzi
(aplikacji internetowych, usług sieciowych itp.). Wnioskiem
było zwrócenie większej uwagi na tłumaczenie treści.



Z innego punktu widzenia ten sam "problem" został uznany za
zaletę przez nauczycieli pracujących w szkołach
dwujęzycznych. W tej perspektywie język obcy umieszczony w
kontekście użytecznego narzędzia jest innym sposobem
motywacji i atrakcyjności.

Uczestnicy docenili również prostą formę zestawu narzędzi i dość dużą
listę "gotowych do użycia" przykładów.

Jakie zasoby uznano za przydatne?
Uczestnicy uznali, że najbardziej przydatne:

Co sugerowali nauczyciele?

Co zadziałało najlepiej i dlaczego ?
Uczestnicy dobrze zareagowali na cały trening, a szczególnie
podobała im się praca z interaktywnymi narzędziami on-line.
Podczas takich działań (jak: Kahoot, Padlet, GoFormative itp.) Czuli
się bardzo zmotywowani do współpracy i interakcji – siedząc obok
siebie podczas warsztatów i "wirtualnie", na odległość
w późniejszym czasie.





Uczestnicy wyrazili kilka sugestii podczas szkolenia SciFUN:







Powinno być jeszcze więcej przykładów, inspiracji
i gotowych do naśladowania podczas zajęć.
Dobrze byłoby mieć wpływ na system edukacji, ponieważ
w obecnym kształcie nie są łatwe do wdrożenia jednostki
międzyprzedmiotowe.
Uczestnicy odwiedzili nowe Centrum Nauki i Techniki EC1
w Łodzi, które zaproponuje swoim odwiedzającym znaczącą
warstwę edukacyjną. Byli zdumieni tym miejscem i uznali je
za idealne miejsce do realizacji działań
interdyscyplinarnych. Nie tylko szkoła może być miejscem
dla nauki i frajdy.
Łączenie treści naukowych z wykorzystaniem narzędzi ICT
sprawia, że są one jeszcze bardziej użyteczne i stanowią
dodatkową wartość dla edukacji. Uczestnicy zasugerowali,
aby przekazać ten pomysł władzom oświatowym, aby
wprowadzić jeszcze więcej takich użytecznych kombinacji.



Jednostki międzyprzedmiotowe, inspirujące do podobnych
projektów, jeszcze bardziej zaawansowanych i realizowanych we
współpracy z innymi nauczycielami, jeszcze bardziej angażując
uczniów – także poza środowiskiem szkolnym.
Wykaz Dobrych Praktyk i spory zestaw narzędzi cyfrowych będzie
szeroko stosowany przez uczestników, dzięki czemu zajęcia będą
jeszcze bardziej wciągające i przyjemne.
Nauczyciele deklarują przekazanie zestawu narzędzi dalej swoim
znajomym, aby jeszcze bardziej go wykorzystać. W ten sposób
zestaw narzędzi będzie dystrybuowany nie tylko w ramach projektu,
ale także już po jego zakończeniu.

Co można poradzić nauczycielom pracującym z SciFUN?





"Poświęć sporo czasu na Toolkit." Przeczytaj, przeanalizuj, spróbuj skorzystać z narzędzi
online na własną rękę. Uczyń siebie pierwszym i wnikliwym testerem. W ten sposób
będziesz miał szansę znaleźć swój własny, najlepszy sposób wdrożenia i adaptacji.
Nie ograniczaj się do treści i przykładów wskazanych w Toolkit. Niech to będzie początek
i drogowskaz na drodze edukacji SciFUN – nie jej koniec.
Współpracuj – ponieważ jest to jedna z najważniejszych kompetencji we współczesnym
świecie. Zacznij więc od razu współpracować (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) i spraw, aby
uczniowie robili to samo. Świat to doceni, zapewniając wkrótce nowe możliwości dla
Ciebie i Twoich uczniów.

