FAQ

ThingLink to narzędzie umożliwiające tworzenie interaktywnych zdjęć. W aplikacji, załadowane przez
nas zdjęcia możemy wzbogacić o linki do muzyki, zdjęć, stron internetowych, filmów i tworzyć bardzo
efektowne prezentacje. Dodane informacje, filmy, zdjęcia będą pokazywały się za każdym razem, gdy
użytkownik będzie poruszał myszką nad obrazem. Kompozycje stworzone w Thinglink mogą być
osadzone na stronach internetowych, możemy też dzielić się nimi przesyłając link do zdjęcia.

 www.thinglink.com

Generator kodów QR

Kody QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to kody graficzne pozwalające na zapisanie
(zakodowanie) dużej ilości danych. W przypadku znaków alfanumerycznych, kod QR jest w stanie
pomieścić 4296 znaków.
Kody QR zazwyczaj kodujemy wizytówki, adresy email, linki do stron internetowych ale mamy też
możliwość zakodowania dowolnego tekstu.
 Adres jednego z generatorów kodów QR: www.qr-online.pl

Opis metody
Gamifikacja to metoda, która odwołuje się do naturalnej potrzeby ucznia w wieku szkolnym jaką jest
zabawa. Zadaniem nauczyciela w Gamifikacji jest przekształcenie procesu uczenia się w grę, w trakcie
której kolejne przyswojone informacje przekładają się na punkty, a zaliczone zadania przybliżają graczy
(uczniów) do wygranej.
Gamifikacja to proces dydaktyczny zaprojektowany w oparciu o mechanizmy stosowane w grach.
Celem gamifikacji jest wzrost zaangażowania uczniów i pobudzenia ich do strategicznego myślenia.

Metodę gamifikacji dzielimy na trzy etapy:
I. Przygotowanie mechaniki gry i scenariusza przez nauczyciela
 określenie celów gry
 przedstawienie uczniom dokładnych zasad gry i warunków oceniania
 zapoznanie uczniów z zadaniami realizowanymi podczas gry
 poznanie zasad otrzymywania punktów za zadania
 wykorzystanie technologii cyfrowej i Internetu w części zadań
 dopasowanie zadań do poziomu ucznia
 stopniowanie trudności i złożoności etapów gry
 ustalenie minimalnego pułapu punktów gwarantującego przejście do kolejnego etapu
 uruchomienie platformy komunikacji między graczami np.: na Facebooku
 stworzenie sytemu śledzenia postępów swoich i innych uczniów

II. Realizacja gry poprzez zdobywanie wiedzy i osiąganie założonych celów dydaktycznych
A. Zaprojektowanie gry w taki sposób aby uczeń mógł zdobyć określoną wiedzę i umiejętności
poprzez zastosowania następujących elementów:
 zaangażowanie ucznia w taki sposób, by zadbać o przestrzeń wyboru „ruchów” oraz możliwość
przechodzenia do kolejnych etapów w swoim tempie
 poczucie mistrzostwa – gra nie karze za porażkę – nie ma przegranych

 poczucie celu – gra umożliwia zdobycie określonej wiedzy i kompetencji, które przekładają się na
ocenę
B. Stworzenie atmosfery konkurencyjności pomiędzy graczami:
 Stworzenie i uruchomienie systemu rankingowego, pozwalającego uczniowi śledzić swoje postępy
i postępy innych
 Organizacja różnorodnych zawodów i potyczek
C. Stworzenie długotrwałego poczucia zabawy i zadowolenia poprzez:
 Uruchomienie wewnętrznych motywatorów
 Proces odkrywania
 Doskonalenie się
 Poczucie wspólnoty
D. Zorganizowanie gry w taki sposób aby wystąpił element współdziałania:
 Pomoc w stworzeniu wspólnoty
 Zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy
 Pokazanie uczniom wartości ze wzajemnie spędzanego czas
E. Zaprojektowanie tak procesu uczenia się aby uczeń miał świadomość postępów:
 Stworzenie możliwości udzielania informacji zwrotnej (punkty, poziomy, pasek postępu)
 Pomoc uczniowi wytrwać w grze poprzez dzielenie jej na małe odcinki
 Stałe dostarczanie uczniowi pozytywnych bodźców o jego postępach

III. Podsumowanie procesu dydaktycznego zaprojektowanego o zasady gamifikacji
 Zakończenie gry podsumowaniem opartym o dyskusje w obecności nauczyciela
 Wyjaśnienie zadań, które sprawiły uczniom najwięcej trudności przez nauczyciela
 Docenienie wszystkich postępów i osiągnięć
 Wystawienie ocen zgodnie z zasadami ustalonymi na początku gry

 Gamifikacja – prezentacja metody dostępna jest w pliku pdf pod adresem:
http://ldc.edu.pl/multimedia/6/web/index.html

Opis metody
Metoda projektowa także zwana projektem edukacyjnym polega na podjęciu przez uczniów
wieloetapowego przedsięwzięcia wymagającego samodzielnej realizacji różnorodnych działań zgodnie z
uprzednio przygotowanym planem.
Projekt zakłada aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów, naukę sposobów jej praktycznego
wykorzystania oraz rozwój wielu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu m.in. współpracy w
zespole, rozwiązywania problemów, zbierania i analizowania danych, prezentowania wyników pracy,
oceny własnej pracy.
Projekty mogą być realizowane zarówno indywidualnie jak i przez grupę uczniów. W tej drugiej
sytuacji nauczyciel ma także zadanie w zakresie wpierania zespołu w zakresie podziału
odpowiedzialności, przydzielenia ról oraz rozwiązywaniu konfliktów. Istnieje ryzyko, że uczniowie
mający do czynienia po raz pierwszy z tego typu metodą pracy nie będą w stanie poradzić sobie sami z
tego typu działaniami.

Dobry projekt edukacyjny spełnia następujące założenia:
 Temat projektu jest osadzony w realiach codziennego życia poprzez odniesienie do zagadnień,
z którymi uczniowie mają szansę spotkać się także poza murami szkoły
 Ma określone precyzyjne i jasne cele, wypracowane wraz z uczniami, a nie narzucone przez
nauczyciela
 Rozwija zarówno praktyczne umiejętności uczniów, przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy
 Instrukcja do projektu zawiera sprecyzowane: temat projektu, cele, metody pracy, terminy oraz
kryteria oceny rezultatów projektu
 Łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin życia i wiedzy
 Są określone terminy zakończenia poszczególnych etapów projektu
 Jasny podział ról i odpowiedzialności wśród uczniów
 Uczniowie znają i rozumieją kryteria oceny ich pracy
 Rezultaty pracy prezentowane są publicznie - na forum klasy lub szkoły

Przykłady tematów
1. Ruch drogowy w mieście - zbieranie i analiza danych ilościowych pojazdów poruszających się na
wybranym skrzyżowaniu, osób podróżujących, okresy zmian świateł o różnych porach dniach wraz
z propozycjami zmian usprawnień
2. Budowa prototypu mostu z drewnianych listewek, który utrzyma określony ciężar
3. Pochodzenie nazw ulic w lokalnym mieście
4. Pogoda w miejscowości - co ma na nią wpływ od czego zależy
5. Zdrowe żywienie - co to znaczy? Rozumienie metabolizmu człowieka i podstawowych procesów
6. Jak się zmieniał język polski przez lata?

 Metoda projektowa – prezentacja metody dostępna jest w pliku pdf pod adresem:
http://ldc.edu.pl/multimedia/5/web/index.html

Open DNS to darmowe serwery DNS. Dzięki dużej bazie adresów umożliwiają szybsze wczytywanie
stron oraz zabezpieczają przed phishingiem. Dodatkowo umożliwiają zablokowanie dostępu np. do
stron pornograficznych lub z przemocą. Korzystają z filtra treści oraz czarnej listy (ang. blacklist).
Aby zmienić adresy DNS w Windowsie 10 należy kliknąć prawym przyciskiem na menu start i wybrać
„Połączenia sieciowe”.
Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na połączeniu sieciowym, którego używamy i
wejść we właściwości.

Następnie wybieramy „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i klikamy „Właściwości”

Po pojawieniu się okna klikamy „Użyj następujących adresów serwerów DNS” i wpisujemy w oknie
Preferowany adres DNS 208.67.222.222 oraz w Alternatywny serwer DNS 208.67.220.220.

Na końcu potwierdzamy klikając „OK” aż zamkną się wszystkie okna.
Aby wprowadzone zmiany miały efekt natychmiastowy, musimy wyczyścić pamięć podręczną DNS.
Zrobimy to jedną komendą w wierszu poleceń. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na
menu start i wybieramy pozycję „Wiersz polecenia (Administrator)”.

Wpisujemy komendę ipconfig /flushdns i zatwierdzamy przyciskiem Enter.

Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Pozwala
zaplanować ciekawą lekcje powtórzeniową, podczas której uczniowie będą udzielali odpowiedzi na
pytania testowe przy pomocy własnych urządzeń mobilnych.
Kahoot! działa podobnie do wcześniej opisywanej strony Quizizz.
Uczniowie, by rozwiązać quiz muszą wpisać w przeglądarkach internetowych adres: https://kahoot.it/

natomiast nauczyciele założą konta oraz będą tworzyli testy pod adresem https://getkahoot.com/.

Aby założyć konto klikamy ‘Sign up for free’. Następnie uzupełniamy formularz rejestracyjny.

W polu „What’s your role” określamy czy będziemy używać witryny jako nauczyciel, uczeń, służbowo
czy będziemy tworzyć testy w celach towarzyskich. Poniżej wpisujemy nazwę szkoły. W drugiej części
wpisujemy wymyśloną dla siebie nazwę użytkownika, email, potwierdzamy email oraz wymyślamy
hasło. Na końcu klikamy „Create Account”.
Po założeniu konta logujemy się do serwisu.

Na głównej stronie mamy opcje stworzenia nowego Kahoota: może to być quiz, dyskusja lub ankieta.

Okno tworzenia dyskusji prezentuje się następująco:

Formularz wymaga uzupełnienia tytułu, krótkiego opisu, języka użytego w dyskusji oraz grupy
docelowej. Ponadto możemy dołączyć link do materiału video związanego z tematem dyskusji oraz
zdjęcia.

Na kolejnym ekranie uzupełniamy pytania do dyskusji.

Podobnie wygląda kreator tworzenia ankiet oraz quizów.
Tworzenie quizów rozpoczynamy na ekranie identycznym jak w przypadku dyskusji oraz ankiet.
Musimy w nim wpisać podstawowe dane.

Następnie w prawym górnym rogu klikamy „OK, go”, przechodzimy do okna dodawania pytań,
wybieramy „Add question” i uzupełniamy pierwsze pytanie.

Ustawiamy czas na udzielenie odpowiedzi, wybieramy „Award points” jeśli test ma automatycznie
zliczać punkty oraz zaznaczamy „ptaszkiem” poprawną odpowiedź. Kiedy skończymy edytować pytanie
klikamy „Next” w prawym górnym rogu. Pojawi nam się podgląd oraz opcja dodania kolejnego
pytania.
Po skończeniu edycji testu klikamy „Save”. Ukaże nam się informacja, ze test został zapisany oraz
opcje jego edycji, podglądnięcia testu, rozpoczęcia testu oraz udostępnienia go innym.

Aby uruchomić test musimy kliknąć ”Play it”. Pojawi się okno wyboru dotyczące tego czy uczniowie
będą grali samodzielnie czy w drużynach.

Wybieramy opcję samodzielnego grania „Player vs Player”.
Pojawi się informacja, by uczniowie na swoich urządzeniach udali się pod adres Kahoot.it i wpisali
PIN przydzielony tej rozgrywce.

Po wpisaniu numeru PIN, uczniowie zostaną poproszeni o wpisanie swojego imienia i nazwiska lub
przezwiska jakim będą się posługiwać w teście.

Po wpisaniu imion i nazwisk oraz zatwierdzeniu ich przyciskiem „Ok, go”, nazwiska uczniów zaczną
się pojawiać na ekranie komputera nauczyciela.

Nauczyciel rozpoczyna test przyciskiem „Start”, na ekranie jego komputera zostaje wyświetlone pytanie
testowe wraz z czterema odpowiedziami, więc do komfortowego wykorzystania Kahoota potrzebny jest
projektor lub tablica multimedialna. Uczniowie na swoich urządzeniach widzą jedynie cztery opcje
odpowiedzi i zaznaczają tą, którą uważają za poprawną.
Po udzieleniu odpowiedzi przez uczniów, wyświetlane jest podsumowanie odpowiedzi oraz przycisk
„Next” umożliwiający nauczycielowi przejście do kolejnego pytania.

Na końcu testu pojawi się tabela z wynikami uczniów oraz opcja zakończenia testu przyciskiem „End”.
Na kolejnych ekranach pojawi się nazwisko osoby, która zdobyła najwięcej punktów oraz liczba
poprawnie udzielonych odpowiedzi.
Po zakończeniu testu, na ekranach urządzeń uczniów pojawi się opcja oceny testu oraz pytania czy
rozwiązując test nauczyli się czegoś nowego oraz czy polecają go innym użytkownikom.
Odpowiedzi uczniów zostaną zaprezentowane na komputerze nauczyciela.

Kapelusze de Bono opisują sześć różnych stylów myślenia, obecnych u każdego z nas. Każdy
z kapeluszy ma swoją wartość i pozwala od innej strony spojrzeć na problemy. Model ten, opracowany
przez Edwarda de Bono, może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Przykładowe dwa to:
(1) użycie ich do prowadzenia analizy problemu oraz (2) do wspierania kreatywności zespołu przy
szukaniu rozwiązań problemów.
Ciekawym aspektem modelu kapeluszy jest to, że występują one w trzech przeciwstawnych sobie
parach. Kapelusz biały stanowi antytezę czerwonego, żółty jest przeciwieństwem czarnego, a niebieski
zielonego. Połączenie przeciwstawnych kapeluszy w pary daje możliwość bardziej kompletnego
spojrzenia na każdy problem.

Wariant 1: Różne perspektywy
W pierwszym z wariantów przypisujemy każdemu z członków zespołu jeden kapelusz. Następnie
zespół dyskutuje na temat postawionego przed nimi problemu – przy czym każdy z jego członków ma
wypowiadać się wyłącznie z perspektywy „noszonego” przez niego kapelusza. Oznacza to, że żółty
kapelusz będzie starał się widzieć zalety sytuacji i szanse, czarny zauważy wszystkie ryzyka, a biały
będzie skoncentrowany wyłącznie na faktach.
Aby wzmocnić skuteczność tego sposobu pracy, moderator dyskusji może rozdać uczestnikom sesji
prawdziwe kapelusze w różnych kolorach (np. zrobione z papieru) i poprosić o ich założenie na głowę
albo położenie przed sobą na biurku.

Wariant 2: Proces kreatywny
Drugim sposobem na wykorzystanie kapeluszy jest użycie ich jako oznaczeń kolejnych faz procesu
kreatywnego. W ramach takiego procesu grupa ma za zadanie znaleźć twórcze rozwiązanie
postawionego przed nimi problemu. Moderator prowadzi grupę przez kolejne etapy, sygnalizując je
kolejnymi kapeluszami. I tak odpowiednio, wykorzystywane są:
1. Kapelusz biały – grupa analizuje wszystkie fakty, dane, liczby i inne konkretne informacje
powiązane z problemem.
2. Kapelusz zielony – grupa generuje bardzo wiele różnych rozwiązań, ale na tym etapie nie
poddaje ich żadnej ocenie, zapisując wszystkie, zgodnie z regułami burzy mózgów

3. Kapelusz żółty i czarny

–

grupa

analizuje

wymyślone

rozwiązania,

oznaczając

(np. plusami i minusami) ich zalety i wady.
4. Kapelusz czerwony – członkowie grupy wypowiadają się na temat rozwiązań z perspektywy
swoich emocji i intuicji. W tej fazie nie jest wymaga racjonalna argumentacja.
5. Kapelusz niebieski – grupa podsumowuje swoją pracę i stara się przekształcić wypracowane
pomysły na realistyczne rozwiązanie postawionego przed nimi problemu.

Nie, wszystkie materiały opublikowane na stronie Kometa.edu.pl są publikacjami na otwartych
licencjach.

Tak wszystkie zamieszczone materiały są udostępniane bezpłatnie

Nie o to chodzi aby kształcić wyłącznie informatyków, choć aktualnie jest deficyt pracowników w tej
branży. Nauka programowania a tak właściwie to logicznego myślenia oraz myślenia komputacyjnego
jest istotna z punktu widzenia praktycznie każdego zawodu. Zachęcam do zapoznania się z artykułem
umieszczonym w bibliotece zasobów Kometa:
https://kometa.edu.pl/artykuly/11,szkola-xxi-wieku-ogrod-cyfrowych-mozliwosci

Kształcenie informatyków powinno odbywać się na każdym etapie nauczania; w szkole podstawowej
wstępna edukacja informatyczna dla każdego ucznia, w szkołach średnich i na studiach wyższych
kierunkowe kształcenie programistyczno/informatyczne. Warto również zapoznać się z zagrożeniami z
tym związanymi w artykule:
https://kometa.edu.pl/artykuly/22,czy-firmy-powinny-placic-podatek-na-ksztalcenie-specjalistow

Na stronie Kometa.edu.pl w zakładce biblioteka znajdują się materiały, który posłużyły do dyskusji
dotyczącej cyfrowej szkoły. Materiały te są sukcesywnie uzupełniane. Zachęcam do przeszukania
biblioteki wykorzystując z poniższy link:
https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa

Określenie technologia informacyjna i komunikacyjna zawiera w sobie dwa aspekty jakimi są: informacja
(podlegająca działaniu) oraz komunikacja (pojmowana jako przeznaczenie informacji oraz cel działania
technologii). Oba aspekty zostały zrównane w swojej roli i stanowią zintegrowaną Technologię
Informacyjno-Komunikacyjną.
TIK rozumie się jako:
- sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
- infrastrukturę informatyczną,

- oprogramowanie,
- informatyczne systemy i struktury,
- metody przetwarzania informacji.
Poniżej link do prezentacji Pana L. Hojnackiego
https://kometa.edu.pl/pobierz/17,lechoslaw-hojnacki

Z jednej strony BYOD ma wiele zalet, z drugiej jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla osób
odpowiedzialnych za infrastrukturę techniczną w szkole. Z uwagi na ograniczenia budżetowe szkół jest
to jednak najlepsze rozwiązanie. Więcej informacji można znaleźć w artykule:
http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Nowe_produkty/poradniki/poradnik_sprzet_do_szkoly.pdf,
oraz prezentacji Dr G. Stunży https://kometa.edu.pl/pobierz/16,grzegorz-stunza

W ramach projektu Aktywna Tablica dostawca sprzętu jest zobowiązany do przeprowadzenia
szkolenia/instruktażu z obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenia z zakresu wykorzystania cyfrowych
narzędzi w procesie nauczania nie są objęte wsparciem finansowym w ramach budżetu projektu
Aktywna Tablica. Kwestia organizacji tego typu szkoleń leży w gestii dyrektorów poszczególnych
placówek.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją M. Banaszaka poruszającą ten temat:
https://kometa.edu.pl/pobierz/15,banaszak-marek

Uzdolnienia uczniów można rozwiać poprzez następujące działania:


pracę metodą projektów,



postawienie ucznia w sytuacji badawczej – umożliwianie wykonywania eksperymentów,
doświadczeń i wszelkich innych prób,



uczestnictwo w grach dydaktycznych,



uczenie przez przeżywanie – drama,



stawianie ucznia w sytuacji aktywnej,



ukierunkowany kontakt z ekspertami i specjalistami z innych instytucji (np. biznes,
kultura, sport).

Przykładowe scenariusze lekcji można znaleźć na stronie projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej:
http://ldc.edu.pl/index.php/produkty.html

Lista szkół które są objęte programem znajduje się na stronie nask.pl w poniższym linku:
https://ose.gov.pl/lista-szkol

W ramach OSE będą również dostępne usługi:


związane z bezpieczeństwem,



platforma TVOSE,



repozytorium multimedialne,



społeczność nauczycieli do wymiany doświadczeń i komunikacji,



będą prowadzone również badania naukowe i monitoring

Oczywiście, że tak są już szkoły policealne działające w taki właśnie sposób. Doskonałym przykładem
jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera. Swoje doświadczeniach w tym temacie
prezentowała Marta Kozak-Gołębiowska – jej prezentacja w poniższym linku:
https://kometa.edu.pl/pobierz/52,kozak-golebiowska

