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JAK ZORGANIZOWAĆ NAUKĘ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM?
Nauczanie hybrydowe

Edukacja hybrydowa?
Magdalena Krupińska
Dyrektorzy szkół zostali postawieni przed trudną
decyzją – jak bezpiecznie zorganizować naukę w
szkole w sytuacji pandemii? Jednym z pomysłów
jest nauczanie hybrydowe. Rozważanych jest
kilka scenariuszy systemu mieszanego: częściowo
online, częściowo stacjonarnie. Jednym z nich jest
podzielenie klasy w celu zmniejszenia jej
liczebności.

W TYM NUMERZE

CZY SAMO NARZĘDZIE
DO WIDEOKONFERENCJI
WYSTARCZY?

Jak sprawić, by uczniowie, którzy są fizycznie w
klasie i ci, którzy uczą się zdalnie w domu, mogli
uczestniczyć w lekcji na równych prawach? By
nie tylko widzieli to, co dzieje się w klasie, ale
także, by aktywnie brali udział w zajęciach?

JAKI SPRZĘT BĘDZIE

Istnieją rozwiązania, które to umożliwiają! Dzięki

CZEGO MOGĘ

nim nie tylko umożliwimy dzieciom i młodzieży
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bezpieczny
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powrót

do

sprawimy,
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że

ale

będą

przede
bardziej

zaangażowani, a co za tym idzie, szybciej osiągną
cele lekcji.

POTRZEBNY?

OPROGRAMOWANIA?

Platforma online
Zacznijmy od wyboru jednej, spójnej platformy dla całej szkoły. Zoom,
czy inne narzędzie do wideokonferencji (wideolekcji) nie wystarczy.
Jakie rozwiązania znajdziemy w sieci? Oczywiście Microsoft Teams
lub Google Classroom.
Obie mają podobne funkcje, w Polsce nieco bardziej popularne jest MS Teams.
Plusy MS Teams i Google Classroom są właściwie takie same:
zakładanie zespołów – wirtualnych klas,
wysyłanie materiałów (zdjęcia, linki, pdf, integracja odpowiednio z MS Office
i Dokumentami Googla,
możliwość samodzielnego tworzenia i współtworzenia z uczniami/
nauczycielami dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych
itd...,
przygotowywanie testów, ocenianie, automatyczne sprawdzanie zamkniętych
zadań testowych,
szybkie komunikowanie się z uczniami i innymi nauczycielami,
telekonferencje z możliwością udostępniania pulpitu (w MS Teams jest to
chyba nieco bardziej zintegrowane, ale to chyba kwestia przyzwyczajenia,
Google ma Meet),
bezpieczeństwo = nikt obcy nie wejdzie na zamknięte spotkanie online,
możliwość podłączenia wielu dodatkowych aplikacji.

To zaledwie kilka przykładowych lekcji zamieszczonych na stronach: tablice.net.pl/lekcje
i SMART Exchange. Kliknij na zdjęcie, aby przejść do materiałów.

Dobra tablica interaktywna
i oprogramowanie: SMART Notebook,
SMART Learning Suite Online
Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że nie mamy żadnej tablicy interaktywnej
w klasie. Transmitujemy obraz z sali lekcyjnej. Co zobaczą uczniowie
w domach na zielonej tablicy albo na tablicy na pisaki? Niewiele...
Powinniśmy zatem udostępniać obraz z komputera. Żeby to miało sens, ten sam obraz
muszą widzieć dzieci w sali, podłączamy więc komputer do tablicy interaktywnej albo
do monitora. Sam rzutnik to za mało, nie będziemy mogli tworzyć notatek w czasie
rzeczywistym, martwa prezentacja nie przemówi do uczniów tak samo, jak angażujące
ćwiczenia na tablicy interaktywnej.

Wyobraźmy sobie, że mamy w sali tablicę/monitor i program SMART
Notebook.
1. Uczniowie w sali i w domu widzą to samo.
2. Nauczyciel ma mnóstwo narzędzi do przygotowania spersonalizowanych materiałów
edukacyjnych. Może też korzystać z ogromnej bazy bezpłatnych lekcji w j. polskim.
3. Mamy wszystkie funkcje tablicy interaktywnej (prezentacja zdjęć i filmów w dużej
rozdzielczości, narzędzia matematyczne, w tym Geogebra, cień ekranu, tabele,
grafika 3D, animacje, a nade wszystko mnóstwo szablonów do szybkiego tworzenia
gier, ćwiczeń i quizów).
4. Co więcej, program SMART Notebook pozwala na wysyłanie uczniom ćwiczeń na ich
urządzenia (np. telefony komórkowe dzieci w szkołach, laptopy dzieci w domach –
to wyjątkowa funkcja tego programu do tablic interaktywnych).
5. Dzięki ćwiczeniu “Wykrzycz to” dzieci mogą wysyłać na tablicę tekst i zdjęcia w
czasie rzeczywistym. Również te w domu! Możemy zrobić prawdziwą burzę mózgów!

OD SAMEGO POCZĄTKU ZDALNEGO NAUCZANIA
PRACOWAŁAM W ZASADZIE TYLKO Z SLSO.

Anna Kubera,
Szkoła Podstawowa
nr 7 im. H. Raszki
w Szczecinie

REWELACJA! DZIECI BYŁY ZACHWYCONE, RODZICE
RÓWNIEŻ - DOSTAŁAM W TEJ SPRAWIE MNÓSTWO MAILI
I PODZIĘKOWAŃ, WŚRÓD KTÓRYCH PRZEWAŻAŁY
SŁOWA, ŻE LEKCJE SĄ BARDZO ATRAKCYJNE,
PRZYSTĘPNE I CIEKAWE W ODBIORZE. WSZYSTKICH
NAUCZYCIELI UPRZEDZAM - TO UZALEŻNIA 😃.

Wyobraźmy sobie, że mamy tablicę/monitor, SMART Notebook i korzystamy
także ze SMART Learning Suite Online.
1. Nauczyciel w programie SMART Notebook przygotowuje lekcję lub korzysta z
gotowych materiałów (można je dowolnie modyfikować).
2. Wysyła lekcję na swoje konto w SMART Learning Suite Online albo tworzy
materiał bezpośrednio w aplikacji online.
3. Tuż przed lekcją:
uruchamiamy MS Teams/Google... (w środku mamy zintegrowaną aplikację SLSO apkę SMART Learning Suite Online znajdziemy na obu platformach), łączymy się
poprzez wideokonferencję z uczniami w domach, na komputerze uruchamiamy
lekcję SLSO.
4. Na lekcji:
Uczniowie (zarówno Ci w klasie, jak i w domu) dołączają do lekcji poprzez kod,
wpisują swoje nicki.
Teraz możemy nie tylko udostępniać ćwiczenia, możemy każdy slajd zamienić w
roboczą (wspólną lub indywidualną) przestrzeń roboczą. Uczniowie mogą przenosić
elementy na takich slajdach, dodawać do nich zdjęcia, pisać czy rysować.
5. Uczniowie, którzy nie mogą być w danej chwili online, mogą otrzymać link do
lekcji i obejrzeć/wykonać ją w późniejszym czasie.

ŚWIETNE NARZĘDZIE; KLASÓWKI, KARTKÓWKI, OPISY,

Małgorzata
Dawidowicz,
Szkoła Podstawowa
im. Sybiraków
w Krasnymborze

MAPY, LEKCJE. JA WYKORZYSTYWAŁAM SLSO
OD PAŹDZIERNIKA NA NIEKTÓRYCH LEKCJACH,
W ZDALNYM PRAWIE NA KAŻDEJ LEKCJI, RÓWNIEŻ
NA LEKCJI OTWARTEJ DLA INNYCH NAUCZYCIELI.

PRACOWAŁAM Z SLSO JUŻ WCZEŚNIEJ, ALE
DOPIERO PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA ODKRYŁAM
JEGO MOŻLIWOŚCI. DZIECIAKI UWIELBIAJĄ LEKCJE,
KTÓRE POTRAFIĄ ICH ZASKOCZYĆ. WYCZEKIWALI NA
NIE ZARÓWNO UCZNIOWIE JAK I ICH RODZICE.

Edyta Jaz,
Szkoła Podstawowej
nr 7 im. H. Raszki
w Szczecinie

