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OD ZESPOŁU
W wyniku pandemii COVID-19 uczelnie wyższe
(oraz szkoły) zostały postawione przed nowym
wyzwaniem - zapewnieniem odpowiedniego poziomu
nauczania w trybie zdalnym. Zadanie to nie należy
do łatwych. Brak fizycznych interakcji w grupie
i z prowadzącym, utrudniony kontakt wzrokowy
czy problemy techniczne to tylko z pozoru trywialne
przeszkody, które w praktyce postawiły pod znakiem
zapytania poziom szkolnictwa w Polsce w poprzednim
i nadchodzącym roku akademickim.
W Fundacji Edukacji Obywatelskiej proces kształcenia
przyszłych pokoleń uznajemy za jeden z
najważniejszych aspektów funkcjonowania państwa,
dlatego też przygotowaliśmy darmowy poradnik wskazówki w prowadzeniu nauki zdalnej - skierowany
do wszystkich dydaktyków, którzy chcieliby lepiej
poznać dobre praktyki w nauczaniu na odległość.
Dokument przedstawia wyniki wielogodzinnego
researchu naszego zespołu i stara się streścić
najważniejsze zagadnienia, przytaczając możliwie
szeroki i wartościowy zbiór źródeł. Celowo
nie występujemy w roli ekspertów, a jedynie
pragniemy pomóc polskim nauczycielom
i nauczycielkom w dotarciu do rzetelnych treści,
które mogą wesprzeć ich w przygotowaniu do pracy.
Za organizację nauki w pierwszej kolejności
odpowiadają uniwersytety i szkoły, jednakże nie miały
one wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby można
było liczyć, że samodzielnie sprostają wszystkim
przeciwnościom. Dlatego tak ważne jest wspieranie
indywidualnych kompetencji poszczególnych osób
z pierwszej linii pracy z uczniami.
Zespół Fundacji

WYZWANIA W PROWADZENIU NAUKI ZDALNEJ

Jednymi z ważniejszych trudności zdają się być
ograniczone interakcje społeczne w trakcie zajęć
i poza nimi. Dotyczy to komunikacji zarówno pomiędzy
studentami, jak i z osobą prowadzącą. Kursy w formie
online często przypominają monolog. Nawet jeśli
ciekawy, to w dużym stopniu wykluczający aktywne
uczestnictwo samych studentów. W połączeniu
z faktem przebywania w domu, często wczesnymi
porami wykładów czy wielogodzinnymi zajęciami,
może to powodować szybkie rozpraszanie się ich
uwagi. Utrudnione jest też zawieranie czy
podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich,
co bez wątpienia ma negatywny wpływ na chęci
do uczestnictwa w zajęciach.
Istotnym problemem są niewielkie możliwości
do zachowania indywidualnego podejścia do
studentów. W czasie zdalnych spotkań, znacznie
trudniej domyślać się poziomu zrozumienia danego
tematu u poszczególnych osób. Może to powodować
pogłębianie się dysproporcji pomiędzy uczniami.
Ponadto, w takich warunkach jeszcze łatwiej dochodzi
do zdominowania przestrzeni na zajęciach przez
pojedyncze osoby.

Sporą przeszkodą w nauczaniu zdalnym mogą być
też kwestie techniczne. Z uwagi na niewielkie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć takim trybem,
ciężej o sprawną reakcję w razie mniejszej lub
większej „awarii”. Niekiedy przyczyny są zupełnie
niezależne (np. słabe łącze). Wynikają one zarówno
z zamieszkiwania przez studentów regionów, do
których nie zawsze dociera wystarczająco dobry
sygnał internetowy, jak i z posiadania przez nich
niewystarczającej jakości sprzętu lub braku takowego
na swój indywidualny użytek.

W związku z obecną formą nauki, wielu studentów
pozostaje w swoich rodzinnych miejscowościach,
często odległych od zorganizowanych ośrodków
akademickich. Niestety, nie wszyscy mają
odpowiednie warunki do nauki. Studenci niekiedy
nie posiadają swoich pokojów lub nie mogą liczyć
na zrozumienie ze strony rodziny, ponieważ ta nie
wie, jak w praktyce wygląda nauka zdalna i obarcza
ich obowiązkami w trakcie dnia. Ponadto, na
niektórych uczelniach utrudnione jest też
korzystanie z bibliotek, które są przecież głównymi
źródłami książek i odgrywają kluczową rolę
w dostępie do wiedzy dla studentów.
Niezwykle ważną kwestią pozostają zaliczenia, które
w trybie zdalnym przyjmują zupełnie inną formę.
Okoliczności techniczne mogą utrudnić
przeprowadzenie egzaminu zarówno z uwagi
na niestabilność połączenia, jak i ograniczoną
możliwość egzekwowania indywidualnej pracy
studentów i nie korzystania z Internetu podczas
podejścia. Z pomocą przychodzą stworzone
specjalnie do tego programy czy też zmiana formuły
zaliczenia przedmiotu.

PRZYDATNE STRONY

https://www.educations.com/study-guides/study-online/
https://www.montgomerycollege.edu/academics/onlinelearning/distance/advantages-and-disadvantages-online-courses.html
hhttp://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight5fe14be5-bcd9-4a9a-afb4-454c2329aae1/c/DOI_13.pdf
http://www.rzsz-pilzno.pl/static/doc/elearning.pdf
https://operon.pl/edukacjazdalna
https://www.uwe.edu.pl/pl/blog/jak-wygladaja-studia-przez-internet
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/885
https://www.eskill.com/blog/e-learning-pros-cons/
https://www.uis.edu/ion/resources/tutorials/online-educationoverview/strengths-and-weaknesses/
https://balance-global.com/pros-cons-of-e-learning/

PRZYKŁADY ORGANIZACJI NAUKI
ZDALNEJ
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

UNIVERSITY OF DURHAM

UNIVERSITY OF OXFORD

Uniwersytet Cambridge (UK),
oprócz wykładów, seminariów
i praktyk, oferuje swoim
studentom system ćwiczeń
w małych grupach (od jednej
do trzech osób) - Supervising,
gdzie wraz z supervisorem
mogą zagłębić się w konkretne
zagadnienia. Wszystkie
wykłady na rok 2020/2021
zostały przeniesione do
przestrzeni wirtualnej,
natomiast supervisions
prowadzane są metodą
hybrydową - część stacjonarnie
(przy zachowaniu zasad
społecznego dystansowania),
część online przy pomocy
Microsoft Teams i Google Meet.
Platformy te wspiera University
Information Services, co
oznacza, że studenci mają
możliwość założenia konta
zabezpieczonego pod
względem prywatności
i ochrony danych osobowych.
Ważnym elementem
supervisions jest wspólna
praca nad tekstami zadanymi
przez tutora. W obliczu
pandemii koronawirusa
Uniwersytet stanął przed
kolejnym wyzwaniemudostępnieniem studentom
materiałów do zajęć.
Wykorzystywany przez nich
program LibGuid pozwala
bibliotekarzom udostępnić
studentom zbiory w wersji
elektronicznej. Uniwersytet
opracował także zestaw
wskazówek do pomocy
osobom korzystającym z niego.

Uniwersytet Durham (UK)
oferuje swoim studentom
hybrydowy tryb nauki.
Z powrotem udostępnia teren
kampusu, jednak
przystosowanego do
zapewnienia bezpieczeństwa
studentom i pracownikom.
Oprócz dostępnego przy
wejściu do każdego budynku
płynu do odkażania dłoni,
obowiązku zakrywania ust
i nosa oraz utrzymywania
społecznego dystansu dwóch
metrów, obowiązuje nakaz
mierzenia temperatury nowo
przybyłym studentom, a także
odwiedzającym ich członkom
rodziny. Placówka oferuje
studentom i pracownikom
ograniczoną ilość szczepionek
na grypę. Co więcej,
we współpracy z Scientific
Advisory Group for
Emergencies (SAGE),
opracowano nowy system
wentylacji budynków
Uniwersytetu, który ma
pomóc w zmniejszeniu
prawdopodobieństwa
rozprzestrzenienia się wirusa
w salach zajęciowych.

Uniwersytet Oksfordzki (UK)
chcąc zadbać
o odpowiednie
przygotowanie studentów,
jak i wykładowców
do nowej, zdalnej
rzeczywistości, opublikował
cykle materiałów wideo ze
wskazówkami, poradami
i objaśnieniami. Można
w nich znaleźć instrukcje
dotyczące egzaminów
online (odbywają się one
na platformie Weblearn),
organizacji czasu
i prowadzenia wykładów.

https://www.cctl.cam.ac.uk/teaching-202021/guides/supervisions

https://www.dur.ac.uk/coronavirus/returningtoca
mpus/

https://www.ox.ac.uk/coronavirus

PRZYKŁADY ORGANIZACJI NAUKI
ZDALNEJ
UNIVERSITY OF HARVARD

UNIVERSITY OF IOWA

Uniwersytet Harvarda (USA) zdecydował
się na zastosowanie nauczania
w pełni zdalnego, z wyjątkiem małej
grupy ćwiczeń laboratoryjnych
i prowadzonych badań naukowych.
Ograniczono także liczbę osób
przebywających na uniwersyteckim
kampusie. Dla tych, którzy skorzystają
z możliwości zakwaterowania na jego
terenie, przygotowano zestaw zasad
i wskazówek. “Keep Harvard Healthy”
dotyczy m.in. obowiązku poddania się
testowi na obecność COVID-19 przed
wprowadzeniem się na teren
Uniwersytetu, ograniczeniu zgromadzeń
powyżej 25 osób oraz obowiązku
zakrywania ust i nosa we wszystkich
miejscach publicznych. Na potrzeby roku
szkolnego 2020/2021 uruchomiono stronę
internetową dedykowaną studentom “Learn Remotely”. Witryna przygotowana
przez Harvard University Information
Technology (HUIT) zawiera narzędzia,
informacje i dokumenty potrzebne
studentom. Praca Uniwersytetu będzie
opierała się na platformach Zoom
i Canvas. HUIT przygotował także
platformę Socialize Remotely, dzięki
której studenci mają okazję wymieniać
się informacjami o planowanych
przedsięwzięciach online
o charakterze integracyjnym
i towarzyskim.

Uniwersytet Iowa (USA) zdecydował
się przeprowadzać egzaminy
w formie zdalnej przy użyciu
programu Respondus Monitor.
System ten zakłada ograniczenie
możliwości oszukiwania. W czasie
uzupełniania testu blokuje
wyszukiwarkę internetową,
a także pozwala egzaminującym na
obserwację studentów przez kamerki
komputerowe, podgląd ich monitora
czy dostęp do mikrofonu
wykorzystywanego przez ich
urządzenia. Uniwersytet zaleca
zorganizowanie co najmniej dwóch
testów próbnych, aby studenci mieli
okazję oswoić się z programem.
W opublikowanym dokumencie,
wyraźnie zaznaczono jednak,
że system ten posiada swoje wady
i każdy instruktor powinien sam
ocenić, jak w najlepszym stopniu
przeprowadzić ewaluację wyników
studentów - wśród alternatywnych
propozycji pojawiły się internetowe
quizy, prace pisemne, a także
1-minutowe refleksje na omawiany
temat.

https://www.harvard.edu/coronavirus/learn-remotely

https://teach.uiowa.edu/respondus-monitor

DOBRE PRAKTYKI W PROWADZENIU NAUKI ZDALNEJ

WIĘCEJ OKAZJI DO KONTAKTU
Podczas spotkań zdalnych ciężko o warsztatową formę zajęć.
Wpływa to na liczbę zgłaszanych pytań i na poziom wymagań jaki
można stawiać przed grupą. Warto jest wypełniać tę lukę
indywidualnymi konsultacjami lub innymi dodatkowymi formami
kontaktu, szczególnie na potrzeby projektów lub zadań
domowych. Pozwala to przekazać więcej uwag oraz rozwiązać
wiele wątpliwości. Dzięki temu łatwiej o utrzymanie wyższego
poziomu wielu projektów zaliczeniowych.

POSTĘPUJ NIESZABLONOWO
Wiele prowadzących próbuje “za wszelką cenę” utrzymać
dotychczasowe ramy prowadzonych zajęć - ta sama ilość
materiału, podobne zaliczenia, identyczne prezentacje czytane
w trakcie kursu. To podejście ma niewielkie szanse powodzenia.
Każdy wykładowca powinien na nowo wyznaczyć cel i zakres
zajęć, a następnie zastanowić się nad nowymi sposobami ich
prowadzenia oraz weryfikacji wiedzy. Nie bój się łamać
dotychczasowych reguł
i eksperymentować.

ZAANGAŻOWANIE STUDENTÓW
W PLANOWANIE ZAJĘĆ
Zamiast samemu obmyślać formę zajęć na cały semestr, spróbuj
zaangażować w ten proces grupę. Proponuj różne warianty
i powtarzaj te, które wypadają najlepiej. Zwracaj uwagę na reakcje
studentów oraz zaangażowanie w trakcie wykładów. Zadawaj
pytania i w miarę możliwości słuchaj zgłaszanych pomysłów.
Przyjmowanie wspólnych ustaleń powinno pozytywnie wpłynąć
na efektywność wywiązywania się z nich.

PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY
Dotychczas zajęcia były prowadzone podobnie, niezależnie
od nauczyciela. Teraz studenci czujnie obserwują zaangażowanie
swoich prowadzących. Jeśli dasz im zły przykład, spóźniając się,
odwołując spotkanie w ostatniej chwili czy wysyłając słabo
przemyślany test, który można wypełnić spisując dane
z wyszukiwań Google - twoi studenci szybko zwrócą na to uwagę
i będą pracować na tej samej zasadzie . W efekcie będzie Ci
później bardzo ciężko zmienić ich nastawienie i wyegzekwować
od nich więcej wkładu własnego.

KORZYSTAJ Z TECHNOLOGII
Spotkania na Teamsie i wiadomości mailowe to za mało.
Wcześniej nie było takiej potrzeby, ale teraz warto spróbować
skorzystać z nowoczesnych i specjalistycznych programów
wspierających nauczanie. Niektóre z nich umożliwiają tworzenie
równoległych pokoi podczas konferencji, inne- współdzielenie
cyfrowej tablicy. Możesz dzięki temu np. zorganizować pracę
w mniejszych zespołach i “przechadzać” się między pokojami,
tak jak dotychczas było to możliwe między ławkami. Listę
z wieloma przydatnymi programami znajdziesz
na następnych stronach!

SZCZERA KOMUNIKACJA
Rozmawiaj ze studentami o tym, jakie powinny panować reguły
podczas zajęć. Pytaj o ich zdanie i próbuj je ustalać wspólnie. Jeśli
coś ci przeszkadza, mów o tym otwarcie i spokojnie - staraj się
wytłumaczyć, dlaczego to ważne, a z pewnością spotkasz się
z większym zrozumieniem.

CYKLICZNY
FEEDBACK
Zaplanowanie
wszystkiego za
pierwszym razem
jest niezwykle
kłopotliwe.
Postaraj się
możliwie często
stwarzać okazje
do zbierania opinii
studentów nt.
prowadzonych
przez siebie zajęć.
Najlepiej
sprawdzają się
krótkie ankiety
ze skalą punktową,
gdzie swobodę
przekazania uwag
zapewnia
anonimowość
odpowiadających.
Pamiętaj - tylko
po otrzymaniu
odpowiedzi od
co najmniej
większości swoich
studentów będziesz
mieć w miarę
czytelny obraz
co do ich opinii.

RÓWNA
DOSTĘPNOŚĆ
ZAJĘĆ
Link do spotkania i sprawna
komunikacja mailowa to nie
wszystko. W trakcie zajęć
zdalnych trudniej wypatrzyć
reakcje uczestników (szczególnie,
gdy coś jest prezentowane).
Wcześniej można było zauważyć
zdziwioną minę, brak zrozumienia
lub nieśmiało uniesioną rękę.
Na telekonferencji to znacznie
trudniejsze.
Pamiętaj, aby stwarzać przestrzeń
do aktywności dla wszystkich,
niezależnie od ich predyspozycji.
Wiele osób nie będzie miało
odwagi, aby za każdym razem
sprawnie włączyć mikrofon
i zabrać głos. W przeciwnym
wypadku możesz się spotkać
z sytuacją, gdy przestrzeń
zdominuje wąska grupa
uczestników.

NIE PODDAWAJ SIĘ!
Nie ma się co oszukiwać - Twoja motywacja jest
niemniej ważna, jak ta studentów.
Na początku może Ci nie wychodzić, grupa może się nie
angażować, a na spotkaniach możesz widzieć jedynie
małe, szare ekrany podpisane nazwiskami. To stresujące
i negatywnie wpływa na Twoją pewność siebie oraz
satysfakcję z pracy.
Myśl jednak kreatywnie, postaraj się szybko zdawać
sobie sprawę z błędów i szukaj nowych rozwiązań. Jeśli
zrezygnujesz i uznasz, że tak już musi być, to z dużym
prawdopodobieństwem tak właśnie zostanie.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ
W PONIŻSZYCH LINKACH:
https://teachremotely.harvard.edu/best-practices
https://canvas.ox.ac.uk/courses/63345 kursy przygotowawcze dla
prowadzących [ENG]
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/getting-the-next-phase-of-remote-learningright-in-higher-education
https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-teaching/
https://www.timeshighereducation.com/hub/coursera/p/howcan-universities-adapt-during-covid-19
https://www.landmark.edu/research-training/blog/remotelearning-best-practices
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Edukator.pl jest platformą
przeznaczoną dla nauczycieli, aby mogli
w efektywny sposób prowadzić zajęcia
online. Może być świetną alternatywą
dla programów typu Microsoft Teams
czy Zoom, które nie mają tak wielu
opcji ułatwiających prowadzenie zajęć.
https://www.edukator.pl/

EDUPOLIS.PL
Edupolis.pl to ciekawy portal
edukacyjny, który zawiera treści
zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak
i dyrektorów placówek. Można w nim
znaleźć rozmaite interaktywne
materiały dydaktyczne, pozwalające
efektywniej prowadzić zdalne zajęcia.
https://www.edupolis.pl/

EDUGADKI.PL
EduGadki to podcast dedykowany
nauczycielom, dyrektorom szkół,
rodzicom oraz uczniom. ProwadzącyMarcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013,
a także Jacek Staniszewski, nauczyciel
historii oraz dyrektor Akademii Dobrej
Edukacji w Warszawie poruszają wiele
różnych tematów związanych z edukacją,
m.in: problem zdalnego nauczania.
EduGadki z pewnością stanowią źródło
wielu cennych pomysłów i inspiracji,
które mogą pomóc w zdalnym nauczaniu.
https://www.edugadki.pl/
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BelferBlog, czyli platforma Dariusza
Chętkowskiego, to jeden
z najpopularniejszych blogów
edukacyjnych w Polsce. Dzieli się on
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi
stanu polskiej oświaty z pozycji
doświadczonego nauczyciela.
https://chetkowski.blog.polityka.pl/

UNDERSTOOD.ORG
Understood.org to portal udostępniający
treści dla osób, które nie uczą się i nie
rozumują w sposób, w jaki robi to
większość społeczeństwa. Można tam
znaleźć wskazówki, porady,
oraz materiały wyjaśniające poszczególne
dysfunkcje utrudniające naukę. W czasie
pandemii pojawiają się tam również
teksty służące poprawie edukacji zdalnej.
https://www.understood.org/

DCU
Na stronie Dublin City University pod
załączonym linkiem można znaleźć bazę
narzędzi, które pomagają w prowadzeniu
zajęć online. Uwagę przyciąga
kompleksowe podejście do pomocy
wykładowcom w czasie pandemii.
https://www.dcu.ie/nidl/teaching-online-resource-bank

PBS EDUCATION
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Portal PBS Education oferuje dostęp do
wielu blogów, materiałów
dydaktycznych oraz sekcji dotyczących
rozwoju nauczycieli. Z pewnością jest to
niezwykle ciekawa propozycja dla osób,
które mają ambicję by stać się lepszym
dydaktykiem.
https://www.pbs.org/education/

TECH REMOTELY
Platforma “Tech remotely” stworzona
przez Uniwersytet Harvarda zawiera
szeroki zakres wytycznych
w prowadzeniu nauki zdalnej, skierowany
do prowadzących zajęcia. Poza
praktykami zwiększającymi efektywność
nauki i zaangażowanie studentów,
znajdziemy tam też opis optymalnych
warunków pracy oraz szereg
przygotowawczych kursów video
dla nauczycieli.
https://teachremotely.harvard.edu/home

PROGRAMY WSPIERAJĄCE
PROWADZENIE NAUKI ZDALNEJ
Narzędzia do komunikacji

Microsoft Teams
To narzędzie do
wideokonferencji z funkcją
umożliwiającą udostępnianie
ekranu i plików, przesyłanie
zadań w czasie rzeczywistym
oraz opcją “podniesionej” ręki
dla uczniów. Usługa wyróżnia
się tym, iż jest częścią Microsoft
Office 365, dzięki któremu
wykładowca i uczniowie mają
dostęp do całej gamy
różnorodnych narzędzi.
https://teams.microsoft.com/

Zoom
To kolejne narzędzie do łączenia
się za pomocą wideokonferencji
z funkcją umożliwiającą
udostępnianie ekranu i plików,
przesyłanie zadań w czasie
rzeczywistym oraz opcją
“podniesionej” ręki dla uczniów.
Zoom wyróżnia się intuicyjnym
interfejsem, jak również
kompatybilnością na różnych
urządzeniach.
https://zoom.us/

Slack
To narzędzie przystosowane
do sprawnej komunikacji
przez czat, z dostępną
funkcją wideokonferencji
(limit 15 osób). Slack
umożliwia tworzenie
kanałów, dzięki którym
dostęp do informacji mogą
mieć tylko wybrane osoby.
Posiada też standardową
funkcję udostępniania
ekranu oraz plików.
https://slack.com/intl/en-pl/

Narzędzia do
udostępniania
materiałów

Google Classroom
To narzędzie do tworzenia,
udostępniania oraz oceniania
zadań/egzaminów online. Zaletą
aplikacji jest to, iż jest ona
bezpłatna dla szkół oraz
instytucji edukacyjnych.
https://classroom.google.com/

Microsoft
OneDrive

To wirtualny dysk
umożliwiający proste
udostępnianie plików.
Zaletą usługi jest to,
iż jest ona częścią
Microsoft Office 365,
do której wiele polskich
instytucji edukacyjnych
ma dostęp dzięki
wykupionej licencji.
https://onedrive.live.com/

Moodle
To narzędzie, którego
zaletą jest modułowość.
Umożliwia tworzenie
skomplikowanych stron
dzięki dużej ilości
elastycznych
elementów. Używając
modułów wykładowca
może efektywnie
zarządzać kursem
i jego zawartością.
Oprogramowanie daje
możliwość
udostępniania plików,
tworzenia egzaminów
i quizów oraz posiada
forum dla uczestników
kursu.
https://moodle.org/?lang=pl

KOHOOT

Narzędzia do
internatywnych quizów /
testów

To aplikacja
do tworzenia
interaktywnych
quizów. Jej zaletą
jest duża
intuicyjność,
kompatybilność
z różnymi
urządzeniami oraz
elastyczność formy.
https://kahoot.it/

QUIZLET
To aplikacja
do tworzenia
interaktywnych
quizów, egzaminów
i fiszek (flashcards).
Jej zaletą jest szeroka
funkcjonalność,
jak również duża
baza już istniejących
treści, z których
mogą korzystać inni
użytkownicy.
https://quizlet.com/pl

MENTIMETER
To aplikacja do
przeprowadzania
interaktywnych
głosowań podczas
prezentacji oraz
quizów. Jej zaletą
jest prostota
i intuicyjność
w obsłudze.
https://www.mentimeter.com/

SLIDO
To aplikacja do
przeprowadzania
interaktywnych
głosowań podczas
prezentacji oraz
quizów. Jej zaletą
jest świetna
integracja
z wieloma
programami
służącymi do
wideokonferencji
(Microsoft Teams,
Zoom, Slack,
Google Meet, Cisco
Webex).
https://www.sli.do/

DODATKOWE

NARZĘDZIA

Squla

Respondus

To strona internetowa
z grami i materiałami
edukacyjnymi przeznaczona
dla dzieci. To co ją wyróżnia
na tle pozostałych rozwiązań
to materiał zgodny
z podstawą programową
Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

To narzędzie do tworzenia
i zarządzania egzaminami.
Jego szeroka funkcjonalność
pozwala również na
monitorowanie studentów
podczas testu, co minimalizuje
prawdopodobieństwo
korzystania z niedozwolonych
źródeł. Zapewnia to funkcja
“LockDown Browser”, która
uniemożliwia uczniom
używanie przeglądarki
internetowej podczas
egzaminu.

https://www.squla.pl/

Draw.io
To przydatne darmowe
narzędzie dla wykładowców
oraz uczniów. Pozwala na
rysowanie i tworzenie różnego
rodzaju diagramów, modeli
oraz wykresów.
https://app.diagrams.net/

Google Sites
To użyteczne darmowe
narzędzie do tworzenia
prostych stron internetowych.
Google Sites, oprócz
darmowego hostingu, oferuje
również możliwość podłączenia
Google Analytics, dzięki czemu
można śledzić ilość wejść na
stronę.
https://sites.google.com/

https://web.respondus.com/

Bit.ly
To przydatne darmowe
narzędzie do skrócania
długich linków URL. Daje
też możliwość wglądu
w ilość kliknięć w link.
https://bitly.com/

Plickers
To prosta aplikacja do
tworzenia interaktywnych
quizów i testów.
https://get.plickers.com/

Classkick

Triventy

To narzędzie do tworzenia
interaktywnych egzaminów
i testów, jak również do
sprawdzania odpowiedzi
studentów. Zapewnia
możliwość dodawania
indywidualnych i grupowych
komentarzy.

To darmowe urządzenie
do tworzenia interaktywnych
quizów.

https://classkick.com/

Notion
To darmowe narzędzie
oferujące szeroki zakres
funkcji, takich jak:
udostępnianie plików,
organizacja notatek, tworzenie
dokumentów, tworzenie
prostych baz danych.
Największą zaletą Notion jest
jej elastyczność i skalowalność
oraz prost interfejs.
https://www.notion.so/

MindTools
To strona z darmowymi
narzędziami i materiałami
pomagającymi z takimi
aspektami uczenia się jak:
efektywne zarządzanie
czasem, priorytetyzowanie,
koncentracja, motywacja,
efektywne wyznaczanie
celów i planowanie.
https://www.mindtools.com/

https://www.triventy.com/

Kaizena
To popularne w USA
narzędzie do pozostawiania
komentarzy przy już
opracowanych przez
uczniów zadaniach.
Gwarantuje bardzo dobrą
integrację z Google Docs.
Nauczyciele mogą zostawiać
komentarze głosowe oraz
udostępniać dodatkowe
materiały studentom
potrzebującym pomocy
z danego tematu.
https://www.kaizena.com/

Todoist
To narzędzie do zarządzania
zadaniami. Todoist jest prosty
w obsłudze i funkcjonalny.
Pozwala na tworzenie
projektów, przypisywanie
zadań oraz ich kategoryzację.
Zaletą aplikacji jest
kompatybilność na różnych
urządzeniach (PC, Mac,
Android i iOS).
https://todoist.com/pl

DODATKOWE MATERIAŁY DO NAUKI
I JEJ ORGANIZACJI
FutureLearn - strona internetowa z kursami stworzonymi
przez topowe uniwersytety na świecie.
https://www.futurelearn.com/

EU Learning - materiały przygotowane przez Unią Europejską.
Dotyczą głównie instytucji oraz członkostwa
w UE.
https://www.futurelearn.com/

MIT OpenCourseware - darmowe kursy stworzone przez jeden
z topowych uniwersytetów na świecie - MIT.
https://www.futurelearn.com/

Learn at Harvard - materiały przygotowane przez Uniwersytet
Harvarda na temat tego jak osiągnąć sukces jako student. Dotyczą
aspektów zarządzania czasem, wyznaczania celów, samodyscypliny,
efektywnego planowania oraz zarządzania koncentracją.
https://online-learning.harvard.edu/

Elements of AI - strona internetowa z materiałami edukacyjnymi
stworzonymi przez Uniwersytet Helsiński. Platforma jest całkowicie
darmowa i uczy od podstaw tematów związanych ze sztuczną
inteligencją, uczeniem maszynowym oraz komputerowymi sieciami
neuronowymi.
https://www.elementsofai.com/

Open University Courses - kursy online przygotowane przez Brytyjski
Open University. Cechuje je: różnorodność, darmowość i certyfikacja.
http://www.openuniversity.edu/

Alison - strona internetowa z kursami o dużej różnorodności.
Ich zakres obejmuje m.in: IT, nauki humanistyczne i ekonomiczne.
Można tam znaleźć także ćwiczenia z fotografii, przywództwa
czy umiejętnego wyznaczania celów.
https://alison.com/

DAJ ZNAĆ INNYM!
Jeżeli spodobał Ci się nasz materiał lub
widzisz, że czegoś w nim brakuje, napisz
do nas na kontakt@eduobywatelska.pl
i przekaż nam swoją opinię! Komentarz
zwrotny pomoże nam w realizacji
kolejnych projektów.
Będziemy również wdzięczni
za udostępnienie informacji o naszym
materiale w Twoich social mediach.
Oznacz post hashtagiem
#wskazówkiobywatelskie
tak abyśmy mogli go zobaczyć
i sprawdzić zasięg projektu!
Link do udostępnienia znajdziesz
na naszej stronie www.
Jeśli chcesz i możesz sobie na to
pozwolić, wesprzyj nasze działania
poprzez serwis Patronite. Będzie to
Twoja cegiełka w obywatelskiej
inicjatywie!
https://patronite.pl/eduobywatelska/description/

O FUNDACJI EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ IM.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
Fundacja Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego
Daszyńskiego jest nowo powstałą organizacją
non-profit zawiązaną na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Zasadniczym celem Fundacji jest propagowanie
postaw demokratycznych i solidarnościowych
wśród obywateli oraz szerzenie wiedzy z zakresu
prawa, edukacji, polityki i aktywizmu. W tym celu
wykorzystuje tworzenie własnych materiałów
edukacyjnych i informacyjnych, aktywność w social
media, a w przyszłości także organizację spotkań,
debat i innych wydarzeń. Pierwsze działania
projektowe rozpoczęły się w styczniu 2020,
a w maju tego samego roku Fundacja została
wpisana do rejestru pod numerem
KRS: 0000841487.

Fundacja w swojej tożsamości odwołuje się
do polskiej myśli pozytywistycznej XIX i XX w.
i tego, jakie postulowała cechy relacji społecznych,
m.in. pełnej równości wszystkich obywateli.
Pozytywiści traktowali kapitał społeczny jako
kluczowy w kontekście rozwoju państwa. Jego
wsparcia dopatrywali się w pracy u podstaw,
a której powszechna edukacja i dostęp do wiedzy
jest jednym z najistotniejszych wymiarów.
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