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Wstęp
Głównym celem projektu Novigado – Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie
w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych jest wspieranie szkół i związanych z nimi
interesariuszy w przejściu z modelu nauczania skoncentrowanego na nauczycielu, do praktyk
nauczania promujących aktywne uczenie się z wykorzystaniem innowacyjnych przestrzeni
edukacyjnych i odpowiednio dobranych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Chcemy w ten sposób stymulować rozwój kompetencji kluczowych (Komisja Europejska,
2018) i umiejętności przekrojowych (UNESCO, 2013) dzieci i młodzieży, jako niezwykle
ważnych z punktu widzenia dobrostanu oraz wspierających ich funkcjonowanie w środowisku
dotkniętym globalną pandemią i w świecie post-covidowym.
W ramach projektu Novigado powstała publikacja pt. Przestrzeń w edukacji, stworzona
w oparciu o analizę badań naukowych i przegląd literatury na temat elastycznych
i innowacyjnych środowisk uczenia się, w której wykorzystano także doświadczenia
praktyczne nauczycieli i uczniów z krajów europejskich, stosujących zarówno metody
aktywnego uczenia się, jak i innowacyjne formy nauczania. Jako organizacje partnerskie,
realizujące projekt Novigado, wierzymy, że przestrzeń edukacyjna może odgrywać kluczową
rolę w stymulowaniu nie tylko aktywnego uczenia się, ale także w promocji i upowszechnianiu
innowacyjnych form pedagogiki wdrażanych w salach lekcyjnych i innych, ogólnodostępnych,
wspólnych częściach szkoły. Niniejsza publikacja koncentruje się na obu aspektach:
teoretycznych podstawach tego, jak według wyników badań naukowych powinno być
organizowane współczesne środowisko szkolne sprzyjające uczeniu się oraz na praktyce
nauczycielskiej organizacji i wykorzystania przestrzeni szkolnych w celu osiągania lepszych
wyników w uczeniu się i nauczaniu.
Opierając się na opracowanych w projekcie Novigado Ramach referencyjnych aktywnej nauki,
niniejsza publikacja stanowi odniesienie dla innych elementów tego projektu, m.in. Programu
rozwoju kompetencji dla szkół i dostępnego online Kreatora Scenariuszy Lekcji
z wykorzystaniem innowacyjnych przestrzeni edukacyjnych. Zachęcamy do wykorzystania
przygotowanych narzędzi i zasobów w nauczaniu szkolnym i akademickim.
Niniejsza publikacja jest objęta międzynarodową licencją: Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International License.
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Rozdział 1. Środowisko uczenia się
dzisiaj i jutro
Coraz więcej nauczycieli, edukatorów i decydentów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego,
że metody nauczania oraz treści edukacyjne muszą ulec zmianie, jeśli chcemy je dostosować
do wyzwań i realiów XXI wieku. Wzywają oni do podążania w kierunku edukacji aktywnej,
skoncentrowanej na uczniu. Edukacji, która ma potencjał, aby przygotować młode pokolenie
na wyzwania stojące przed nimi w ciągle zmieniającym się świecie. Tej zmiany nie da się
wprowadzić bez zmiany kontekstu edukacyjnego, w tym metod, przestrzeni uczenia się
i priorytetów. W tym rozdziale przedstawiono powody uzasadniające potrzebę takiej zmiany,
a także praktyczne spostrzeżenia związane z tworzeniem ekosystemu szkolnego
nastawionego na przyszłość.

1.1. DLACZEGO

POTRZEBUJEMY NOWOCZESNEJ PEDAGOGIKI, DZIĘKI KTÓREJ

UCZNIOWIE BĘDĄ NABYWAĆ NOWE KOMPETENCJE W SZKOLE PRZYGOTOWANEJ
DO NAUCZANIA KU PRZYSZŁOŚCI?
W świecie, w którym obserwujemy przejście od gospodarki i społeczeństwa przemysłowego
do gospodarki i społeczeństwa wiedzy (Wagner, 2009; Resnick, 2017; Mattila, Silander, 2015;
Scottish Funding Council, 2006), coraz więcej edukatorów i ekspertów edukacyjnych
podkreśla, że musimy ponownie przeanalizować i wymyślić edukację – nauczanie i uczenie
się – od nowa, na miarę XXI wieku (np. Wagner, 2009). Dynamicznie zmieniająca się
gospodarka oparta na wiedzy stwarza rosnące zapotrzebowanie na bardziej wykwalifikowaną,
wysoko wyspecjalizowaną, kreatywną i elastyczną siłę roboczą (Scottish Funding Council,
2006, s. 3). Według Mattili i Silander (2015), redaktorów publikacji zatytułowanej Jak stworzyć
szkołę przyszłości – rewolucyjne myślenie i projektowanie z Finlandii, to uczeń znajduje się
w centrum zmian, ponieważ edukacja przestaje się koncentrować na nauczycielu,
podręcznikach i nauczaniu, a zaczyna być bardziej skoncentrowana na uczniu i na procesie
spersonalizowanego uczenia się.
Aby zidentyfikować nowe umiejętności, które pomogłyby uczniom w udanej karierze
w świecie, w którym ludzie są coraz częściej zastępowani przez roboty i sztuczną inteligencję,
dr Mark Wagner rozmawiał z menedżerami i analizował raporty dotyczące rynku pracy. Tak
powstała lista umiejętności, które Wagner nazywa umiejętnościami niezbędnymi do
przetrwania, których każdy młody człowiek będzie potrzebował: krytyczne myślenie
i rozwiązywanie problemów, współpraca w sieciach i przywództwo, elastyczność i zdolność
adaptacji, inicjatywa i przedsiębiorczość, skuteczna komunikacja w mowie i piśmie,
wyszukiwanie oraz analizowanie informacji, ciekawość i wyobraźnia (Wagner, 2009).
Z kolei Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku, które opracowało Ramy Umiejętności
XXI Wieku (Partnership for 21st Century Skills, 2010), podkreśla znaczenie umiejętności,
które są niezbędne do skutecznego uczenia się, nauczania, oceniania, pracy i życia
w dzisiejszej gospodarce cyfrowej (Kivunja, 2015). Eksperci zgodzili się, że lista, która zawiera
krytyczne myślenie, komunikację, kooperację i kreatywność, zasługuje na miano Czterech K
– superumiejętności na miarę XXI wieku. Zanim przejdziemy do zagadnień dotyczących
przestrzeni uczenia się, zastanówmy się nad znaczeniem tych umiejętności, które mają
umożliwić uczniom odnoszenie sukcesów w życiu gospodarczym i społecznym.
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1.1.1. Krytyczne myślenie
W 2006 roku Szkocka Rada ds. Finansowania opublikowała artykuł pt. Przestrzenie dla nauki:
przegląd przestrzeni uczenia się w kształceniu ustawicznym i wyższym. Jego autorzy
zauważyli, że obserwujemy zmianę w kierunku ekonomii informacji, m.in. w której
koncentracja na wiedzy faktograficznej została zastąpiona umiejętnością krytycznego
myślenia (Scottish Funding Council, 2006). Myślenie krytyczne, ściśle powiązane
z rozwiązywaniem problemów, to zdolność jednostki do korzystania z szeregu ogólnych
umiejętności przetwarzania poznawczego, które można przyporządkować do poziomów
zaawansowanego myślenia zdefiniowanych przez Blooma, takich jak analizowanie, ocenianie
i konstruowanie nowych pomysłów oraz tworzenie (Kivunja, 2015, s. 227). Coraz więcej
pracowników firm odnoszących największe sukcesy jest zaangażowanych w proces ciągłego
doskonalenia, co wymaga od nich umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania
problemów (Wagner, 2009). Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od ludzi rozwiązywania
nieznanych problemów, ale rozwiązując je, trzeba również dbać o innych, o społeczeństwo,
środowisko, a także o cały świat. Szkoła jest takim miejscem, które może i powinno pomagać
uczniom rozwijać krytyczne myślenie od pierwszych lat szkolnych.

1.1.2. Komunikacja
Kivunja (2015) definiuje efektywną komunikację jako skuteczne dotarcie z pożądanym
komunikatem do grupy docelowej. Wagner (2009) zwraca uwagę na fakt, że dość często
nauczyciele i pracodawcy narzekają na niezdolność absolwentów do efektywnej komunikacji.
Umiejętności komunikacyjne zawsze były ważne, ale specyficzny amalgamat ludzi z różnych
kultur, do którego powstania przyczyniły się dostęp do informacji, mediów i technologii
cyfrowych XXI wieku, sprawił, że potrzeba skutecznej komunikacji stała się bardziej widoczna
i ważniejsza niż w poprzednich pokoleniach (Kivunja, 2015). Dlatego ważne jest, aby szkoły
koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, które pomogą uczniom nie
tylko w trakcie nauki, ale także po ukończeniu studiów i po wejściu na rynek pracy.

1.1.3. Kooperacja
Według Wagnera (2009) kooperacja i współdziałanie przestały być przestrzennie związane
z jednym miejscem, ale odbywają się z pominięciem granic państw i kontynentów. W związku
z tym umiejętności współpracy wymagane od przyszłych pracowników muszą obejmować
świadomość kulturową, a także wiedzę technologiczną. Aby móc uczyć współpracy, powinno
się zachęcać do doświadczania pracy zespołowej na własnej skórze również nauczycieli,
którzy w szkołach starego typu pracowali (a czasem nadal pracują) indywidualnie, na przykład
poprzez nauczanie wspólnie z drugą osobą albo bycie częścią grupy roboczej. Nauka powinna
się odbywać w środowisku współpracy (Mattila, Silander, 2015). Potencjał współpracy można
docenić nie tylko w nauczaniu i uczeniu się, ale także we wszystkich sferach życia
pozaszkolnego (Kivunja, 2015). Zespoły i praca zespołowa są obecnie niezbędne do
opracowywania i wdrażania projektów w większości instytucji publicznych, prywatnych lub
pozarządowych.

1.1.4. Kreatywność
Mitchel Resnick, twórca języka programowania i platformy Scratch idzie jeszcze dalej. Uważa
on, że w coraz szybciej pędzącym świecie, w którym ciągle zmieniają się warunki, wpływające
na nasz sukces lub porażkę, potrzebujemy edukacji, która sprzyjałaby rozwojowi tego,
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co nazywa kreatywnym społeczeństwem (Resnick, 2017). Według niego większość szkół na
całym świecie przywiązuje większą wagę do uczenia przestrzegania instrukcji i trzymania się
zasad niż do pomocy w rozwijaniu własnych pomysłów, celów i strategii. Według Resnicka
w większości szkół uczniowie spędzają zbyt dużo czasu w sposób pasywny: siedząc
w ławkach i słuchając wykładów lub wypełniając karty pracy. Cytuje on Cathy Davidson, która
w swojej książce Teraz to widzisz (ang. Now You See It) twierdzi, że około dwie trzecie
dzisiejszych uczniów będzie musiało wykonywać zawody, których jeszcze nie wymyślono.
Mattila i Silander (2015) zauważają, że dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych wejdą na
rynek pracy w ciągu najbliższych dwudziestu lat, a najprawdopodobniej nie wynaleziono
jeszcze technologii, z których będą w przyszłości korzystać, ani zawodów, które będą
wykonywać, ale mimo to szkoła powinna być w stanie sprostać temu wyzwaniu (s. 99). Aby to
osiągnąć, musimy pomóc uczniom rozwijać twórcze myślenie. Resnick wierzy, że życie
kreatywnego myśliciela może przynieść nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także radość,
spełnienie, cel i poczucie sensu.
Aby zaktualizować metody nauczania tak, aby umożliwiały rozwijanie nowych umiejętności,
musimy zrezygnować z tego, co Froebel (twórca pierwszego przedszkola) nazwał
transmisyjnym podejściem do edukacji, w którym rolą nauczyciela było dostarczanie uczniom
informacji oraz edukacji, w której aktywność uczniów ograniczała się do notowania tego,
co zostało powiedziane, a dyskusja prawie nie istniała (Resnick, 2017). Edukacja powinna
uwzględniać różne style uczenia się i indywidualne preferencje, czego nie da się osiągnąć,
jeśli ograniczymy się do nauczania frontalnego. Projektując nowe typy środowisk uczenia się,
należy wziąć pod uwagę trzy główne style uczenia się, tj. uczenie się przez refleksję (które
jest działaniem indywidualnym i jako takie wymaga przestrzeni, która wspierałaby ten sposób
uczenia się), uczenie się przez działanie (oparte na ideach Piageta z lat 50., zgodnie
z którymi aktywne zaangażowanie i zadania praktyczne mogą mieć pozytywny wpływ na
uczenie się i które dały początek metodzie projektowej) oraz uczenia się przez rozmowę
(w oparciu o teorię konstruktywizmu społecznego, stworzoną przez Wygotskiego, w myśl
której potrzebna jest przestrzeń do interakcji w grupie). W związku z tym formalne przestrzenie
edukacyjne, w których duże grupy uczniów nauczane były przez mędrca na scenie, ustępują
miejsca mniejszym, mniej formalnym przestrzeniom, w których uczniowie uczą się od siebie
nawzajem oraz od nauczycieli (Scottish Funding Council, 2006). Jednak oceniając wpływ, jaki
przestrzenie uczenia się mają na edukację, należy również zastanowić się, jak dokładnie są
one wykorzystywane, tj. jakie metody, techniki lub style nauczania i uczenia się w nich
wykorzystuje. Przestrzenie uczenia się należy traktować jako narzędzia dostosowane do
konkretnych zadań i zaprojektowane tak, aby wspierać określony tryb uczenia się (Scottish
Funding Council, 2006).

1.2. DLACZEGO ELASTYCZNE PRZESTRZENIE NAUKI SĄ NIEZBĘDNE BY WSPIERAĆ
NOWOCZESNE PODEJŚCIA PEDAGOGICZNE?
Neill i Etheridge, autorzy publikacji pt. Elastyczne przestrzenie nauki: Integracja pedagogiki,
projektowania przestrzeni fizycznej oraz technologii edukacyjnej (ang. Flexible Learning
Spaces: The Integration of Pedagogy, Physical Design, and Instructional Technology),
twierdzą, że tradycyjna klasa z jej stałym układem ławek ogranicza nauczanie i uczenie się
do jednokierunkowych, linearnych przepływów (Neill i Etheridge, 2008, s. 2). Zauważają
również, że edukacja skoncentrowana na uczniu, aktywna i odbywająca się dzięki kontaktom
społecznym wymaga elastycznej przestrzeni. Opisują oni wyniki projektu, który polegał na
przekształceniu tradycyjnej klasy w elastyczną przestrzeń do nauki. Według Neilla
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i Etheridge'a (2008) oraz Mattili i Silander (2015) każda tego rodzaju transformacja obejmuje
trzy czynniki: pedagogikę, architekturę i technologię.

Rys. 1. Transformacja w stronę elastycznej przestrzeni nauki obejmuje trzy obszary:
pedagogikę, architekturę i technologię.

W swoim projekcie Neill i Etheridge uwzględniają potrzebę przejścia od instrukcji
dyrektywnych do metod bardziej skoncentrowanych na uczniu, zmianę fizycznej przestrzeni
ze stałym układem ławek na elastyczne meble w celu modelowania przestrzeni do nauki
w miarę pojawiających się potrzeb, a także zmianę technologii nauczania z takiej, która
bardziej nadaje się do prezentacji multimedialnych, na technologię wspierającą
zdecentralizowane korzystanie z urządzeń i networking (Neill i Etheridge, 2008). Celem ich
projektu było stworzenie klasy przystosowanej do wielu sposobów prowadzenia lekcji za
pomocą różnych podejść pedagogicznych, dzięki czemu można było tworzyć różnorodne
doświadczenia edukacyjne. Zgodnie z ich ustaleniami, elastyczna przestrzeń uczenia się
będąca rezultatem projektu zwiększa zaangażowanie uczniów, współpracę, elastyczność
i sprzyja uczeniu się (Neill i Etheridge, 2008, s. 1). Dzięki temu klasa jest bardziej dostosowana
do innowacyjnych podejść do nauczania i uczenia się niż klasa tradycyjna. Z drugiej strony
badanie nie potwierdza poglądu, że sama elastyczna przestrzeń w klasie zmienia zachowanie
nauczycieli. Nauczyciele, którzy rozumieją jej potencjał, wydają się jednak zmotywowani do
korzystania z funkcjonalności, jakie oferuje ta przestrzeń. W miarę, jak edukacja zmierza
w kierunku współtworzenia doświadczenia edukacyjnego, elastyczna, klasa sprzyjająca
networkingowi zapewnia ku temu odpowiednie warunki fizyczne (Neill i Etheridge, 2008, s.7).

1.3. INNOWACYJNE PRZESTRZENIE UCZENIA SIĘ
We współczesnej literaturze znajdziemy wiele różnych terminów określających innowacyjne
przestrzenie uczenia się. Niektórzy autorzy nazywają je salami lekcyjnymi aktywnego uczenia
się (ALC – ang. active learning classrooms) (Baepler, et al., 2016), inni – środowiskami
innowacyjnego uczenia się (ILE – ang.innovative learning environments) (Mahat et al., 2018)
bądź też przestrzeniami uczenia się następnej generacji (NGLS – ang. next generation
learning spaces) (Radcliffe, 2008). Niezależnie od użytego terminu są to sale lekcyjne,
w których odbywa się regularna nauka, ale są one zaprojektowane tak, aby sprzyjać
aktywnemu uczeniu się (Talbert, Mor-Avi, 2019), będącemu efektem dynamicznej relacji
między projektem przestrzeni a pedagogiką, które umożliwia uczniom osiągnięcie jak
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najlepszych efektów nauki i rozwijanie umiejętności XXI wieku (Mahat i in., 2018).
Nowoczesne nurty pedagogiczne podkreślają znaczenie aktywnej nauki dla dobrej edukacji.
Aktywne uczenie się koncentruje się na uczniu, obejmuje rozwiązywanie rzeczywistych
problemów, otrzymywanie informacji zwrotnych i angażowanie umiejętności myślenia
wyższego rzędu, takich jak analiza, synteza i ewaluacja. Aby skutecznie angażować się
w aktywną naukę, pedagogika powinna być dostosowana do środowiska fizycznego, w którym
odbywa się nauka (Osborne, 2016).
Elkington i Bligh (2019) twierdzą, że przestrzeń (fizyczna lub wirtualna, indywidualna bądź
społeczna) ma wpływ na naukę uczniów. Starannie zaprojektowane przestrzenie mogą
zachęcać do współpracy lub rywalizacji, dyskusji lub pracy indywidualnej, zaangażowania
lub… nudy. Brown i Long (2006) twierdzą, że głęboka nauka może mieć miejsce, gdy
uczniowie są aktywni w procesie uczenia się i pełnią wiele ról (np. słuchanie, udzielanie
informacji zwrotnych, mentoring, prezentowanie itp.) oraz gdy angażują się w działania
rozwijające umiejętność współdziałania (np. praca w grupie, dyskusje, wspólne tworzenie
dokumentów). Zasady pedagogiczne wynikające z wiedzy o uczeniu się, powinny napędzać
zmiany, jakie wprowadzamy w środowisku uczenia się. Tradycyjne przestrzenie edukacyjne
rzadko zachęcają jednak do społecznego uczenia się i rozwoju umiejętności
metapoznawczych.
Katarina E. Kariippanon (2019) jest jedną z badaczek, które twierdzą, że elastyczne
przestrzenie uczenia się mają pozytywny wpływ na zachowanie uczniów. Porównała ona
zajęcia prowadzone w tradycyjnych salach lekcyjnych z lekcjami odbywającymi się
w elastycznych przestrzeniach. Wyniki jej badań sugerują, że różnorodny i elastyczny
charakter przestrzeni uczenia się w połączeniu z wykorzystaniem pedagogiki
skoncentrowanej na uczniu przyczynia się do zwiększenia ilości czasu na interakcję,
współpracę i zaangażowanie w treść lekcji. Kariippanon stwierdza, że pozytywny wpływ
elastycznych przestrzeni uczenia się może w dłuższej perspektywie przełożyć się także na
korzystne efekty uczenia się.
Z kolei praktycy, tacy jak Kayla Delzer (Javanghe, 2019), zauważyli pozytywny wpływ
elastycznego układu miejsc do siedzenia na naukę, zaangażowanie i motywację uczniów.
Ważne jest, aby uczniowie mogli dokonywać własnych wyborów, także w odniesieniu do
różnych wariantów usadzenia. Zapewnienie większych możliwości ruchu poprawia przepływ
tlenu do mózgu, wzmacnia siłę mięśni głębokich i korzystnie wpływa na postawę ciała.
Odpowiednie zaprojektowanie środowiska edukacyjnego ma kluczowe znaczenie dla
zaangażowania uczniów w naukę, musi jednak iść w parze ze zmieniającymi się kulturą
i praktyką nauczania.
Według badań (zob. np. OECD, 2006, Chism, 2005; Ramsden, Entwistle, 1981), innowacyjne
przestrzenie uczenia się zapewniają wiele korzyści uczniom (personalizacja, rozwój
współpracy, umiejętności, kreatywności i znajomości technologii), a także nauczycielom. Jak
cytuje Mahat (Mahat i in., 2018, s. 14) efektywne środowisko uczenia się to takie, które:
•

stawia uczenie się i zaangażowanie w centrum procesu dydaktycznego;

•

sprawia, że nauka odbywa się jako proces społeczny i oparty na współpracy;

•

jest dostosowane do motywacji i emocji uczniów;

•

jest bardziej wrażliwe na różnice indywidualne uczniów;

•

jest odpowiednio wymagające dla każdego ucznia;
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•

korzysta z ocen zgodnych z zaplanowanymi celami, z silnym naciskiem na kształtującą
informację zwrotną oraz promuje łączenie działań pomiędzy różnymi przedmiotami,
zarówno w szkole jak i poza nią (Dumont i Istance, 2010).

Z kolei Byers przeprowadził systematyczną metaanalizę badań skupiających się na związku
między środowiskiem uczenia się a efektami uczenia się. Spośród 5521 artykułów, do analizy
zakwalifikowane zostało 21 badań spełniających rygorystyczne kryteria metodologiczne
(Byers i in., 2018b). To wyraźnie pokazuje, jak niewielka jest liczba solidnych opracowań
poświęconych przestrzeniom edukacji, i wskazuje na potrzebę dalszych badań.
Zrecenzowane badania pozwoliły na sformułowanie wniosku, że środowisko uczenia się,
szczególnie to definiowane jako wynik dynamicznej relacji pomiędzy projektem przestrzeni
a pedagogiką, umożliwiającej uczniom osiąganie jak najlepszych efektów uczenia się
i rozwijanie umiejętności XXI wieku, pozytywnie wpływa na osiągnięcia uczniów (patrz Brooks,
2011; Byers et al., 2014). Z drugiej strony przegląd badań dokonany przez Talberta i Mor-Avi
(2019) wykazał, że nie ma większych istotnych różnic, jeśli chodzi o ilościowe pomiary
osiągnięć uczniów (np. oceny) między salami lekcyjnymi innowacyjnymi i tradycyjnymi, ale
odnotowano zmiany jakościowe, gdy chodzi o osiąganie umiejętności (umiejętności XXI
wieku, zob. np. Byers, Imms, 2016; Chen, 2014; Beichner i in., 2007). Autorzy doszli do
wniosku, że uczniowie być może muszą dostosować się do przestrzeni i metod uczenia się,
zanim pojawią się pozytywne wyniki. Analiza wykazała również, że dane ilościowe wykazują
największe różnice wśród uczniów osiągających niskie wyniki w nauce i przedstawicieli
mniejszości, którzy odnoszą największe korzyści z tych zmian (patrz np. Oliver-Hoyo i in.,
2004).
Mogłoby się wydawać, że przestrzenie do nauki oparte na planie otwartym mają negatywny
wpływ na osiągnięcia. Jednak uczniowie uczący się w otwartych przestrzeniach wydają się
osiągać lepsze wyniki w pomiarach kreatywności, współpracy i wytrwałości, których nie można
zmierzyć standardowymi testami (Byers i in., 2018b). Mahat zauważył, że otwarte przestrzenie
nie są już standardem, ponieważ stwarzają wiele problemów związanych z zarządzaniem
hałasem, co ma negatywny wpływ na samopoczucie uczniów (Mahat i in., 2018). Z drugiej
strony promują elastyczność, którą można osiągnąć, oferując różnorodne przestrzenie do
pracy o różnej wysokości, różnorodne typy siedzisk, meble modułowe, a także miejsca do
pracy indywidualnej i grupowej, tak, aby zaspokoić nie tylko potrzeby związane z różnymi
zadaniami, ale i różnymi stylami uczenia się.
Według badań (Byers i in. 2018b), innowacyjna przestrzeń może odpowiadać za 7-10%
wariancji osiągnięć akademickich, podczas gdy jej aspekt fizyczny (np. lepsze oświetlenie,
akustyka, jakość powietrza itp.) może odpowiadać za 10 do 16% wariancji.
Niektóre badania (Talbert, Mor-Avi, 2019, zob. np. Nissim i in., 2016; Byers, Imms, 2016;
Scott-Webber i in., 2014) wykazały również pozytywny wpływ innowacyjnych przestrzeni na
zaangażowanie uczniów. Dostrzeżono w nich znaczące zmniejszenie się odsetka
niepowodzeń wśród studentów wyższych uczelni uczących się w salach sprzyjających
aktywnej edukacji w porównaniu z zajęciami w tradycyjnych salach lekcyjnych. W wielu
badaniach stwierdzono, że studenci doświadczali zwiększonej motywacji i chęci do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, a także cieszyli się zwiększoną interakcją i pogłębionymi relacjami
z rówieśnikami i instruktorami. Ponadto członkowie wydziału zgłaszali większą satysfakcję ze
swojej roli i relacji ze studentami (zob. np. Ge i in., 2015, Whiteside i in., 2009).
Bradbeer (2016) zauważył, że uczniowie bardzo lubią przestrzenie uczenia się nowej
generacji ze względu na ich wspólnotowy charakter. Jednak otwarta przestrzeń niekoniecznie
zmienia pedagogikę i może przysporzyć nauczycielom wielu problemów. Otwarte przestrzenie
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sprawiają, że nauczyciele wychodzą ze swoich stref komfortu – w tradycyjnych salach
lekcyjnych są przyzwyczajeni do pracy w izolacji, z większą autonomią i prywatnością oraz
z mniejszą widocznością tego, co dzieje się na zajęciach. Z kolei w otwartych przestrzeniach
ich tożsamość może zostać podważona. Praca w nowoczesnych i otwartych przestrzeniach
wymaga tego, co Fisher (2004) nazywa alfabetyzmem przestrzennym – czyli znajomości
podejść pedagogicznych dopasowanych do różnorodnych przestrzeni.
W dzisiejszych czasach liczy się nie tylko przestrzeń fizyczna, ale także przestrzeń
technologiczna, a nawet wirtualna. Rozwój technologii pozwala nam poszerzyć środowisko
uczenia się poza sam budynek szkoły za pomocą interaktywnych narzędzi (zwłaszcza
w ramach usług i platform w chmurze), transmisji na żywo, korepetycji online, w ramach
których uczniowie uczą się od siebie nawzajem, itp. Badania pokazują, że uczniowie, którzy
uczą się w modelu edukacji wspomaganej technologią, osiągają lepsze wyniki niż uczniowie
w tradycyjnych klasach (Byers i in., 2018a). Technologia oferuje mnóstwo możliwości
rozszerzenia środowiska poza budynki szkolne i jeszcze większą elastyczność,
personalizację uczenia się, a także zwiększenie zaangażowania lub pobudzenie głębokiego
uczenia się (Mahat i in., 2018). Oblinger (2006) twierdzi jednak, że na pierwszym miejscu
należy stawiać pedagogikę, a nie technologię. Współczesne podejścia pedagogiczne
podkreślają znaczenie uczenia się opartego na doświadczaniu i współpracy, często
możliwego dzięki technologii, w ramach którego uczniowie budują własne rozumienie
poznawanych zagadnień. Projektowanie przestrzeni do nauki musi odzwierciedlać tę kwestię.

1.4. TRZECI NAUCZYCIEL
Twórcą pojęcia trzeci nauczyciel w klasie, odnoszącego się do przestrzeni edukacyjnej, jest
Loris Malaguzzi (Cagliari i in. 2016). Poza nauczycielem i uczniami, fundamentalną rolę
w procesie edukacyjnym odgrywa właśnie środowisko edukacyjne.
Loris Malaguzzi (1920-1994) był włoskim pedagogiem, który współtworzył zasady koncepcji
nauczania znanej dziś pod nazwą Metoda Reggio Emilia (od nazwy włoskiego regionu, gdzie
powstawały żłobki i przedszkola inspirowane jego pomysłami).
Według Malaguzziego pierwszym nauczycielem dziecka jest rodzic, ponieważ jest on
pierwszym przewodnikiem w edukacji dziecka. Idąc do szkoły, dziecko dostaje drugiego
przewodnika, czyli nauczyciela. Trzecim nauczycielem jest właśnie środowisko szkolne.
Malaguzzi twierdzi, że otoczenie klasy i szkoły powinno być nie tylko funkcjonalne, ale także
pobudzać kreatywność dziecka. Przestrzenie edukacyjne muszą być elastyczne, aby
umożliwić nauczycielom reagowanie na zainteresowania dzieci i stymulowanie ich do
wspólnego budowania wiedzy (Cagliari i in. 2016).
Chociaż Malaguzzi w swojej pracy skupiał się na młodszych, kilkuletnich uczniach, koncepcja
trzeciego nauczyciela miała wpływ na edukację wszystkich grup wiekowych. Szkoły i klasy
powinny uwzględniać ideę wspólnej przestrzeni roboczej, w której jednostki mogą dokonywać
eksploracji, odkrywać i rozwijać swoje talenty (Strong-Wilson, 2007).

1.5. MODELE WPROWADZANIA ZMIAN PRZESTRZENI UCZENIA SIĘ
W literaturze można znaleźć różnorodne modele odnoszące się do projektowania lub zmiany
przestrzeni na małą lub dużą skalę. Większość artykułów dotyczy szkół wyższych, chociaż
zawarte w nich sugestie można również uwzględnić, rozważając zmianę przestrzeni uczenia
się na niższych poziomach edukacji. Proces planowania nowych przestrzeni należy podzielić
na trzy etapy:
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1. określenie pedagogiki stanowiącej podstawę filozofii działania szkoły,
2. dostosowanie pedagogiki do odpowiednich przestrzeni, w tym m.in. rozmieszczenie
miejsc siedzących i fizycznej przestrzeni do nauki,
3. tworzenie tych przestrzeni (Van Merriënboer et al., 2017).
Powyższy model potwierdzają badania przeprowadzone w ramach projektu Next Generation
Learning Spaces (ang. skrót NGLS), czyli Przestrzenie uczenia się następnej generacji,
w ramach którego badano wzajemne relacje między pedagogiką, przestrzenią i technologią
w celu opracowania ram pedagogiczno-przestrzenno-technologicznych (PST od angielskiego
zwrotu Pedagogy-Space-Technology) – zestawu pytań, które ułatwiają szkołom i uczelniom
tworzenie innowacyjnych przestrzeni nauczania i uczenia się (patrz tabela poniżej). Kolejność
elementów tych ram nie jest przypadkowa. Chociaż wszystkie 3 elementy są współzależne
i oddziałują na siebie cyklicznie, największy akcent jednak spoczywa na pedagogice, która
determinuje kształt i wykorzystanie przestrzeni. I odwrotnie, sposób aranżacji przestrzeni
prowadzi do zmiany stosowanej pedagogiki. Podobnie przestrzeń pozwala lub uniemożliwia
korzystanie z pewnych technologii, a technologia wpływa na wygląd przestrzeni (Radcliffe
i in., 2008).
Współzależności pomiędzy pedagogiką, przestrzenią i technologią
Element ram
Ogólny

Koncepcja i projekt
Jaka jest motywacja przy wdrażaniu
inicjatywy?
Jakie są zamierzenia? Co
spowodowało rozpoczęcie
projektu? Kim są zwolennicy
i przeciwnicy? Kogo trzeba
przekonać do pomysłu? Dlaczego?
Jakie wnioski wyciągnięto na
przyszłość?

Pedagogika

Jaki cel chcemy osiągnąć?
Czy dany obiekt uznano za sukces?
Przez kogo? Dlaczego? Jakie są
dowody? Czy ma to związek z
pierwotną motywacją lub zamysłem?
Jakie wnioski wyciągnięto na
przyszłość?

Jakie rodzaje uczenia się
i nauczania staramy się wspierać?
Dlaczego?

Jakie rodzaje uczenia się i nauczania
można zaobserwować? Jakie są na to
dowody?

Dlaczego może to mieć wpływ na
naukę? Jaka jest teoria i dowody?

Jaką metodologię lub podejście
ewaluacyjne zastosowano i jakich
metod użyto do gromadzenia
i analizowania danych?

Jakie będą plany modyfikacji
programów lub zajęć w celu
wykorzystania nowych udogodnień?
Jakie kształcenie lub szkolenie dla
nauczycieli i innych pracowników
jest wbudowane w plan?

Przestrzeń
(włącznie z
otoczeniem; meble i
wyposażenie)

Wdrożenie i działanie

Jakie aspekty zaprojektowanej
przestrzeni oraz wyposażenia będą
sprzyjać tym sposobom uczenia się
(i nauczania)? W jaki sposób?
Kto jest zaangażowany w opracowanie zapotrzebowania jako
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Kto został uwzględniony
w gromadzeniu i analizie danych?
Studenci? Pracownicy naukowi?
Personel? Administrator? Kadra
zarządzająca? Zarządcy obiektów
i personel technologiczny?
Które aspekty projektu i wyposażenia
przestrzeni sprawdziły się, a które
nie? Dlaczego?
Jakie były nieoczekiwane
(niezamierzone) zastosowania
przestrzeni i obiektów, które pomogły
12

podstawy projektu? Dlaczego?
Jakie istniejące obiekty będą brane
pod uwagę przy opracowywaniu
koncepcji? Czy możemy
prototypować pomysły?
Kto zajmuje się oceną koncepcji
i projektów wykonawczych?
Dlaczego? Jakie są ich główne
problemy i obawy?

Technologia
(TIK; sprzęt w
pracowni oraz
wyposażenie
specjalistyczne)

Jaka technologia zostanie
wykorzystana w celu uzupełnienia
projektu przestrzeni, aby wspierać
pożądane wzorce uczenia się
i nauczania? W jaki sposób?
Jaki jest związek między projektem
przestrzeni a wyborem i integracją
technologii wzięty pod uwagę przy
określaniu zapotrzebowania,
opracowywaniu koncepcji oraz
wdrożenia projektu?

w uczeniu się lub ułatwiły nauczanie?
Czy można z tego wyciągnąć wnioski
do przyszłych projektów?
Jak mierzono efektywność tego, na ile
wykorzystanie przestrzeni wspomaga
uczenie się i nauczanie? Jakie środki
pomiaru zastosowano?
Czy zaistniały synergie między tą
a innymi przestrzeniami, które
usprawniły uczenie się?
Jakie technologie najskuteczniej
poprawiały proces uczenia się
i nauczania? Z czego to wynikało?
Jaki był nieoczekiwany (ale
i niezamierzony) wpływ (pozytywny
i negatywny) technologii na uczenie
się i nauczanie?
W jaki sposób technologia poprawiła
ciągłość uczenia się i nauczania
w kampusie i poza nim?

Jakie ulepszenia pedagogiczne
sugeruje wybrana technologia?
Tabela 1. Ramy pedagogiczno-przestrzenno-technologiczne projektowania i ewaluacji (Radcliffe i in., 2009).

Van Merriënboer et al. (2017) zwrócił uwagę, że proces tworzenia przestrzeni do nauki ma
charakter otwarty i twórczy, i musi odbywać się we współpracy różnych interesariuszy,
z których najważniejszymi są nie tylko architekci i dyrekcja szkoły, ale także nauczyciele,
uczniowie i rodzice oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Projekty partycypacyjne
pozwalają podnieść jakości nauczania, czyniąc nauczyciela współgospodarzem przestrzeni,
zwiększając zadowolenie uczniów z procesu uczenia się oraz ograniczając rozbieżności
między rzeczywistością a oczekiwaniami. Co ważne, na wybór projektu powinno wpływać
jasno określone podejście pedagogiczne, uzgodnione przez kadrę kierowniczą i nauczycieli,
a nie jedynie pragnienie stworzenia bardziej innowacyjnej przestrzeni (JISC, 2006).
Bertram (2016) wyróżnia kilka czynników, które przyczyniły się do powstania efektywnych
środowisk uczenia się. Z jego badań jasno wynika, że:
•

przestrzeń do nauki jest efektywna, gdy osoby z niej korzystające mają nad nią
kontrolę,

•

kultura szkoły opiera się na relacjach,

•

dostępne są zasoby i technologia,

•

istnieje elastyczność i wystarczająca ilość miejsca, a planowanie odbywa się
zarówno z uwzględnieniem specyfiki danego miejsca, jak i spojrzenia całościowego.

Kluczowymi czynnikami wg Betrama są kontrola i kultura szkoły, w ramach której wysoko
cenione są relacje między uczniami a nauczycielami. Za niezwykle ważną uznano także rolę
dyrektora szkoły, zwłaszcza w modelowaniu wartości i kultury oraz przewodzeniu zmianom.
Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół
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W kilku projektach z ostatnich lat próbowano opisać, jak wyglądałoby idealne innowacyjne
środowisko uczenia się. Projekt innowacyjnych środowisk uczenia się (OECD, 2013) opisuje
innowacyjne środowiska uczenia się jako:
•

skoncentrowane na uczniu: we wszystkich działaniach,

•

ustrukturyzowane i dobrze zaprojektowane: rola nauczycieli we wspieraniu dociekania
i samodzielnego uczenia się,

•

głęboko spersonalizowane: wrażliwe na indywidualne i grupowe różnice w zakresie
pochodzenia, wcześniejszej wiedzy, motywacji i umiejętności,

•

włączające: wrażliwe na różnice indywidualne i grupowe w zakresie potrzeb
edukacyjnych,

•

społeczne: nauka jest najskuteczniejsza w trybie współpracy i w grupie.

Według JISC (2006) projektowanie innowacyjnych przestrzeni musi posiadać następujące
cechy:
•

elastyczne – dostosowane zarówno do obecnych, jak i rozwijających się modeli
pedagogicznych,

•

przyszłościowe – aby umożliwić zmianę ustawienia i rekonfigurację przestrzeni,

•

odważne – aby wychodzić poza sprawdzone technologie i pedagogiki,

•

kreatywne – aby energetyzować i inspirować uczniów oraz edukatorów,

•

wspomagające – aby rozwijać potencjał wszystkich uczących się,

•

sprzyjające przedsiębiorczości – aby każdą przestrzeń można było wykorzystać
w różnych celach (str. 3).

Gee (2006) używa stwierdzenia skoncentrowane na człowieku wytyczne projektowe, które
opierają się na założeniach, że ludzki mózg jest społeczny i zorganizowany niezwykle
indywidualnie oraz że uczymy się nie tylko skupiając naszą uwagę, ale także nieświadomie.
Na tej podstawie opisała kilka cech przestrzeni uczenia się skoncentrowanych na człowieku
w następujący sposób:
•

sprzyjające zdrowiu – ergonomiczne i wygodne,

•

stymulujące – sensoryczne, zaskakujące, przejrzyste lub kolorowe, naśladujące
naturę,

•

równoważące możliwość socjalizacji i samotności – oferujące zarówno prywatne, ciche
przestrzenie, jak i przestrzenie do współpracy,

•

adaptowalne – elastyczne, oferujące poczucie własności, zmienne i mobilne,
wyposażone w technologię i miejsca, gdzie można zaprezentować wizualne efekty
uczenia się.

Wszystkie powyższe cechy są ze sobą zbieżne i odzwierciedlają konstruktywistyczne
podejście do uczenia się.
Kiedy rozpoczął się trend przeprojektowywania przestrzeni edukacyjnych, wielu interesariuszy
zaczęło burzyć ściany, aby przestrzenie były jak najbardziej otwarte i elastyczne. Stwarza to
jednak wyzwania w zakresie zarządzania procesem nauki związane z fizycznymi aspektami
Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół
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przestrzeni: dźwiękiem i ciepłem, a także aktywnością uczniów. Można sobie z tym poradzić
na kilka sposobów: na przykład tworząc przestrzenie dostosowane do konkretnego celu lub
dzieląc przestrzeń za pomocą ruchomych elementów, które można wykorzystać na różne
sposoby. Przestrzenie powinny być również wszechstronne: wspierać zarówno naukę
skoncentrowaną na uczniu, jak i na nauczycielu, czyli na przykład umożliwiać prezentacje,
dyskusje, prace projektowe i wykłady (JISC, 2006). Ta mobilna i podzielona przestrzeń wydaje
się być aktualnym trendem w architekturze edukacyjnej.
Projektując przestrzeń, warto zadać sobie szereg pytań (na podstawie listy 24 rekomendacji
Mahata i in., 2018):
Rekomendacja

Wyzwanie

Innowacyjne środowiska uczenia się promują
rozwój umiejętności w XXI wieku.

Jak możemy zaprojektować przestrzeń tak, aby
wspierała rozwój 4K: kreatywności, kooperacji,
komunikacji i krytycznego myślenia?

Innowacyjne środowiska nauczania muszą
uwzględniać znaczenie akustyki.

Jak zaprojektować przestrzeń tak, aby łatwo
zarządzać poziomem hałasu?

Innowacyjne środowiska uczenia się muszą
uwzględniać konsekwencje każdego rodzaju
projektowanej przestrzeni.

W jaki sposób uczniowie i nauczyciele pracują
w tej przestrzeni?

Innowacyjne środowiska uczenia się to coś
więcej niż tylko środowisko fizyczne.

Jaka jest motywacja przeprojektowania
przestrzeni? Jakie jest podejście edukacyjne
nauczyciela? Jakie są wiodące idee pedagogiczne, które kierują nauczaniem w naszej
szkole? Jak będzie to odzwierciedlone
w projekcie?

Elastyczne środowisko uczenia się oferuje
możliwości współpracy nauczyciel-nauczyciel,
nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń.

Jak możemy zaprojektować przestrzeń, aby
każdy z tych rodzajów współpracy mógł się
odbywać? Jak możemy rozwinąć zrozumienie
przez nauczyciela podejścia do nauczania
i uczenia się opartego na współpracy?
Jak możemy stworzyć środowisko do dzielenia
się między nauczycielami?

Innowacyjne środowiska uczenia się powinny
brać źródło z innowacyjnych praktyk nauczania,
które cenią refleksję i regularne udzielanie
informacji zwrotnych, sprawność i autonomię
uczniów, cele uczenia się i kryteria sukcesu,
które są widoczne i jasno określone, a także
bezpieczne i oparte na zaufaniu relacje między
uczniami a nauczycielami.

Jak możemy zaprojektować przestrzeń,
wspierającą te działania?

Innowacyjne środowiska uczenia się powinny
umożliwiać realizację różnorodnych zadań
edukacyjnych i stylów uczenia się różnych
uczniów (skoncentrowanych na uczniu).

Jak zaprojektować przestrzenie tak, aby były
wszechstronne i przystosowane zarówno do
pracy indywidualnej, jak i pracy grupowej
odbywającej się w tym samym czasie?

Innowacyjne środowiska uczenia się powinny
umożliwiać różnorodne praktyki nauczania, które
wspierają uczenie się przez całe życie i głęboką
naukę.

Jak możemy zaprojektować przestrzeń, aby
różni nauczyciele mogli korzystać z różnych
metod nauczania w tej samej przestrzeni?

Tabela 2. Rekomendacje i wyzwania związane z projektowaniem przestrzeni edukacyjnej.
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1.6. WIRTUALNE

PRZESTRZENIE UCZENIA SIĘ JAKO DOSKONAŁA FORMA

ELASTYCZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Podejmując próbę zaprojektowania i wdrożenia elastycznych środowisk uczenia się, często
stajemy przed różnymi wyzwaniami, m.in. musimy się liczyć z brakiem wymaganych funduszy,
kosztownymi meblami i sprzętem bądź z brakiem miejsca. Biorąc pod uwagę, że tradycyjne
nauczanie prowadzone przez nauczyciela i zorientowane na wykorzystanie podręcznika
przekształca się w kierunku tworzenia interaktywnej sieci aktywności społecznej, której celem
jest poprawa uczenia się (Mattila, Silander, 2015, s.79), pojawia się nowe rozwiązanie. Co by
było, gdybyśmy spróbowali sprostać tym wyzwaniom, wykorzystując coraz bardziej
wszechobecną technologię, którą prawie każdy posiada w postaci urządzeń osobistych, takich
jak telefony komórkowe, tablety czy laptopy?
Możliwości uczenia się związane z edukacją skoncentrowaną na uczniu można poszerzyć
dzięki e-learningowi i m-learningowi (edukacji mobilnej), które mogą uzupełniać tradycyjne
tryby nauki, tworząc skuteczną edukację w trybie mieszanym (częściowo prowadzonym przez
nauczyciela, a częściowo z wykorzystaniem technologii – przyp. tłum.) (Scottish Funding
Council, 2006). Zarówno przestrzenie uczenia się offline, jak i online współistnieją i zwykle
wpływają na siebie nawzajem. Urządzenia mobilne, tablety i elektroniczne środowiska uczenia
się zmieniają sposoby pracy nauczycieli i uczniów, uwalniając ich od tradycyjnych metod.
Spersonalizowana technologia umożliwia uczniom łączenie się z serwerami i usługami
w chmurze niezależnie od tego, czy są w domu, na zewnątrz czy w szkole. Ma to znaczące
implikacje – umożliwia szkołom korzystanie z interaktywnych i wirtualnych środowisk uczenia
się, które coraz lepiej wspierają współpracę, interakcje społeczne i kreatywność. Takie
środowiska mogą być również wykorzystywane do wirtualnego łączenia uczniów, którzy są
fizycznie obecni w różnych lub wspólnych przestrzeniach, tj. niezależnie od tego, czy niektórzy
z nich są w domu, niektórzy znajdują się w tej samej klasie, podczas gdy inni łączą się nawet
z zagranicy (Mattila, Silander, 2015). Nauczyciele na całym świecie zostali dosłownie
zmuszeni do przeniesienia tego rozwiązania na zupełnie nowy poziom wiosną 2020 r. podczas
pandemii COVID-19, kiedy wiele szkół musiało znaleźć sposób na przejście na tryby nauki
online i zdalnej.
Jeszcze przed pandemią obserwowaliśmy przejście od bardziej zamkniętych środowisk
e-learningowych do rozwiązań opartych na otwartych platformach edukacyjnych, gdzie
użytkownicy mają dostęp do materiałów, które sami stworzyli (Mattila, Silander, 2015).
Niektóre z tych platform edukacyjnych przydały się podczas zdalnego uczenia się
spowodowanego wirusem COVID 2019. Platformy, takie jak Google Classroom i Microsoft
Teams, integrują funkcje przypominające internetowe forum, czat wideo, udostępnianie plików
(Dysk Google i Microsoft Sharepoint, dostępny za pośrednictwem zakładki Pliki), narzędzia
do edycji i prezentacji oraz różne dodatkowe funkcje, które są systematycznie wprowadzane
w celu rozszerzenia możliwości zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jednym z wyzwań,
które mogą hamować postęp, są tradycyjne metody stosowane w szkołach, które nie
przekładają się na świat online. W konsekwencji nauczyciele, którzy starali się trzymać metod
podawczych i uczyli głównie poprzez wykłady, napotykali coraz bardziej zauważalne problemy
z zaangażowaniem uczniów. Z kolei ci nauczyciele, którzy wcześniej, tzn. podczas zajęć
stacjonarnych, stosowali metody aktywne, m.in. metodę projektową, zaobserwowali, że ich
uczniowie byli również bardziej autonomiczni podczas edukacji zdalnej. Mattila i Silander
(2015) podkreślają, że podczas gdy większość czasu spędzanego w tradycyjnych szkołach
poświęca się nauczaniu, pozostawiając bardzo mało czasu na inne zajęcia, w szkole
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przyszłości praca polega na uczeniu się i może być realizowana z wykorzystaniem
różnorodnych metod, takich jak symulacje i projekty.
Dillenbourg, Schneider i Synteta (2002) definiują wirtualne środowisko uczenia się jako
zaprojektowaną przestrzeń informacyjną i przestrzeń społeczną, w której uczniowie są nie
tylko aktywni, ale są także aktorami: współtworzą wirtualną przestrzeń. Fakt, że interakcje
edukacyjne odbywają się w wirtualnych przestrzeniach uczenia się, zamienia te przestrzenie
w miejsca rozumiane jako otoczenie, w którym ludzie wchodzą w interakcje. Wspomniani
autorzy artykułu Virtual Learning Environments (Wirtualne przestrzenie uczenia się) cytują
Dourisha, według którego przestrzenie czerpią sens z konfiguracji cegły, zaprawy, drewna
i szkła, [a] miejsca czerpią sens z konfiguracji działań społecznych. Miejsca zapewniają to, co
nazywamy odpowiednią ramą behawioralną. Wirtualne środowiska uczenia się mogą być
reprezentowane w różnych formach, od mniej wyrafinowanych, opartych na tekście do
bogatych, immersyjnych środowisk 3D. To, co odróżnia wirtualne środowiska uczenia się od
innych przestrzeni informacyjnych (np. stron internetowych zapewniających dostęp do
danych) to fakt, że są one zaludnione. Gdy nauczyciele tworzą zajęcia (w Google Classrooms)
lub zespoły (w Microsoft Teams), wypełniają swoje platformy edukacyjne prawdziwymi ludźmi,
uczniami, którzy uczęszczają na zajęcia.
Wirtualne środowiska edukacyjne oferują różne tryby interakcji: synchroniczny (jak na czacie
lub podczas połączenia telekonferencyjnego) oraz asynchroniczny (e-maile, fora itp.),
osobisty (między dwoma uczestnikami), jeden-do-wielu lub wielu-do-wielu, tryby interakcji
oparte na tekście kontra te bazujące na dźwięku i obrazie wideo. Wszystkie te tryby mają
wpływ na interakcje edukacyjne, w których uczniowie są nie tylko odbiorcami informacji, ale
mogą być również projektantami i twórcami. Wynikiem pracy uczniów mogą być nie tylko
teksty, ale także strony internetowe, programy komputerowe i obiekty graficzne.

Wiele środowisk internetowych powraca, za pomocą nowoczesnej
technologii, do podstawowych zasad pedagogiki Freineta opartej na
projektach, nie tylko poprzez użycie narzędzi (na przykład e-maile i strony
internetowe zastępują listy i drukowane gazety używane przez Freineta),
ale także poprzez troskę o wielodyscyplinarność.
(Dillenbourg i in., 2002, s. 6)
Zatem uczenie się w wirtualnych środowiskach edukacyjnych to znacznie więcej niż
korzystanie z prostego oprogramowania e-learningowego przez pojedynczego ucznia. Może
przypominać pracę projektową, ponieważ uczniowie są uczestnikami i współtwórcami procesu
edukacyjnego (Dillenbourg i in., 2002).
Chociaż często kojarzą się one z kształceniem na odległość, wirtualne środowiska uczenia
się nie ograniczają się do edukacji zdalnej. W szkołach podstawowych i średnich mają one
potencjał wzbogacenia zajęć, które odbywają się w ramach edukacji stacjonarnej (offline).
W nauczaniu mieszanym, ale także w edukacji hybrydowej, która stała się jednym z trybów
funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19, jeden uczeń spędzający część czasu
w tradycyjnej klasie może być członkiem rzeczywistej klasy, a jednocześnie członkiem klasy
online utworzonej na platformie edukacyjnej, na której zacierają się granice między światem
offline i online, gdyż nie ma potrzeby wyznaczania granicy między światem fizycznym
a wirtualnym, kluczem jest ich zintegrowanie, a nie oddzielenie (Dillenbourg i in., 2002, s. 8).
Edukacja z wykorzystaniem elementów online może wpłynąć na sposób pracy nauczycieli,
a tym samym przyczynić się do odświeżenia metod nauczania. Istotna jest nie próba
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naśladowania interakcji twarzą w twarz, ale eksperymentowanie z nowymi możliwościami
oferowanymi przez platformy wirtualne, m.in. rozwinięcie możliwości spotkań offline dzięki
wykorzystaniu tablic interaktywnych umieszczonych w przestrzeni wirtualnej, do których może
mieć dostęp wielu uczniów jednocześnie. Uczniowie mogą również kontaktować się
z profesjonalistami i ekspertami spoza szkoły, podczas gdy nauczyciele mogą odkrywać
możliwości oferowane przez środowiska wirtualne (np. do budowania społeczności rozwoju
zawodowego) oraz sprawić, że nauczanie przestanie być doświadczeniem jednostkowego
nauczyciela, a stanie się wspólnym działaniem, m.in. przez włączenie różnych rodzajów
uczenia typu team-teaching (Dillenbourg i in., 2002).
Nauczanie i uczenie się w środowisku wirtualnym wymaga dostosowania metod i technik
pedagogicznych stosowanych w klasie stacjonarnej do procesów edukacji zdalnej,
realizowanej za pośrednictwem internetu. Dlatego konieczne jest ponowne przemyślenie
pedagogiki i skupienie się na uczeniu wspomaganym technologią, co pozwoli zidentyfikować
skuteczne sposoby uczenia się na platformach wirtualnych. Środowisko e-learningu można
wzbogacić o nauczanie rozszerzone o technologię Web 2.0, narzędzia sieci
społecznościowych i możliwości uczenia się z wykorzystanie smartfonów. Bower (2017)
przedstawia niektóre podejścia pedagogiczne i wyjaśnia, w jaki sposób można je zintegrować
z technologią, co może dostarczyć pomysłów na sposoby dostosowania pedagogiki do
projektowania wirtualnego środowiska uczenia się:
•

Uczenie się przez współdziałanie — za pomocą forów dyskusyjnych, systemów
wideokonferencyjnych, światów wirtualnych i innych potencjalnych technologii dostępu
dla wielu użytkowników.

•

Uczenie się oparte na problemach do rozwiązania (ang. Problem-Based Learning) –
uczniowie zachęcani są do podejmowania autentycznych wyzwań i rozwiązywania
problemów w celu rozwijania umiejętności metapoznawczych i pracy zespołowej
z wykorzystaniem technologii, która umożliwia prowadzenie badań i modelowanie
zjawisk w grupach.

•

Uczenie się przez dociekanie (ang. Inquiry-Based Learning) – narzędzia
technologiczne mogą być wykorzystywane do zbierania danych, analizy i prezentacji
wyników.

•

Edukacja oparta na konstruowaniu – technologia może być wykorzystana w celu
stworzenia konkretnych produktów, np. budowa robotów lub pisanie programów
komputerowych.

•

Uczenie się przez projektowanie (ang. Design-Based Learning) — dzięki
zastosowaniu multimedialnych narzędzi i aplikacji do projektowania, technologia może
ułatwić refleksję, dyskusję i tworzenie nowych produktów.

•

Uczenie się oparte na wykorzystaniu gier (Game-Based Learning) – gry cyfrowe mogą
być z korzyścią wykorzystywane do celów edukacyjnych, treści edukacyjne mogą być
gamifikowane, a uczniowie mogą się zajmować projektowaniem gier, aby w ten
sposób zdobywać umiejętności XXI wieku (Bower, 2017).

Wirtualne środowiska edukacyjne integrują wiele narzędzi o różnych funkcjach:
umożliwiających dostęp do informacji, wykorzystywanych jako środki komunikacji,
pozwalających wspierać różne poziomy współpracy, rodzaje uczenia się i opcje zarządzania.
Odwzorowują one większość funkcji, jakie oferuje szkoła stacjonarna. Integracja techniczna
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wspiera integrację pedagogiczną. Na przykład projektant nie musi wybierać między
samokształceniem a instruktażem nauczycielskim, bo może zdecydować się na
wykorzystanie zarówno samokształcenia jako podstawy, jak i pracy pod nadzorem
nauczyciela, gdy jest to konieczne (Dillenbourg i in., 2002, s. 7).
Intensywna interakcja między użytkownikami za pośrednictwem jakiegoś medium może
prowadzić do poprawy relacji, a tym samym do wytworzenia poczucia wspólnoty między
uczestnikami. Aby osiągnąć ten cel, użytkownicy muszą mieć te same cele, doświadczenia
oraz podobne kompetencje cyfrowe, a także dysponować odpowiednimi urządzeniami.
W związku z tym proces ten wymaga dużo czasu, ponieważ wirtualne środowiska uczenia się
nie powinny być miejscami, w których uczniowie wchłaniają kulturę, ale miejscami, do których
wnoszą własne praktyki kulturowe i współtworzą nową kulturę lub przynajmniej znajdują
okazję do poszerzenia istniejącej kultury (Dillenbourg i in., 2002).
Wirtualne środowisko uczenia się zapewnia przestrzeń dla innowacji technicznych
i pedagogicznych. Dla nauczycieli wirtualna przestrzeń może być otwartą przestrzenią,
w której mogą wypróbować nowe podejścia. Nauczyciele, którzy z takich wirtualnych
środowisk korzystają, często postrzegają siebie jako pionierów i jako tacy nie tylko
przyczyniają się do zmiany edukacyjnej, ale, co może ważniejsze, rozwijają poczucie
odpowiedzialności za zmianę. Dillenbourg, Schneider i Synteta widzą kluczowy wpływ
wirtualnych środowisk uczenia się na edukację, ponieważ mają one potencjał, aby ożywić
nauczanie offline, ponieważ nauczyciele z doświadczeniem w korzystaniu z wirtualnych
przestrzeni uczenia się postrzegają siebie bardziej jako facylitatorów procesu edukacyjnego
niż dostawców wiedzy i mają tendencję do częstszego uwzględniania praktyk współpracy
w swoich klasach (Dillenbourg i in., 2002).
Ta właśnie cecha interaktywnych i wirtualnych środowisk uczenia się wydaje się być kluczowa
w dobie, w której dystans społeczny może stać się, przynajmniej w pewnym stopniu, stałym
motywem w edukacji. Mogą one pozwolić na intensywną pracę grupową, która odbywać się
będzie w wirtualnych grupach z wykorzystaniem pokojów spotkań, które zdają się być
ekwiwalentem osobnych ławek ustawionych w wyspy, przy których w tradycyjnej klasie może
zebrać się grupa trzech, czterech lub pięciu uczniów. Te same wirtualne pokoje mogą być
wykorzystywane do pracy w parach. Różnica między zmianą sposobu siedzenia uczniów
polega na tym, że wirtualne przestrzenie nauki nie wymagają natychmiastowej przebudowy
rzeczywistej przestrzeni w klasie i mogą być wykorzystywane nawet w salach, w których ławki
uczniowskie są ustawione w tradycyjnych rzędach.

Wyobraź sobie siebie jako nauczyciela pośrodku klasy, który marzy, aby
zmienić środowisko uczenia się. Wystarczy, że po prostu pstrykniesz
palcami i już możesz lepiej zademonstrować zagadnienie, którego chcesz
nauczyć. W środowisku wirtualnym jest to już możliwe.
(Mattila, Silander, 2015, s. 116)
Wirtualna nauka pozwala uczniom pracować z kolegami z klasy, ale także z innymi uczniami
na całym świecie. Jedną z zalet wirtualnego świata jest to, że nie jest on związany prawami
świata realnego (Mattila, Silander, 2015). A kto wie, może w przyszłości środowiska wirtualne
staną się podstawowym sposobem nauczania/uczenia się w szkołach? Jeśli tak, to warto
nauczyć się je projektować i jak najefektywniej wykorzystywać. Uważamy, że proces ten już
się rozpoczął z powodu globalnej pandemii COVID-19 i prawdopodobnie zmieni obecny model
edukacji.
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Rozdział 2. Elastyczność przestrzeni
nauki: Koncepty pedagogiczne i
działania edukacyjne
Edukacja tradycyjna charakteryzuje się brakiem zróżnicowania, identycznością i takosamością. Jest to podejście pedagogiczne oparte na uniwersalnym instruktażu w klasie
i oczekiwanym przez nauczyciela odpowiednim zachowaniem uczniów. Zajęcia prowadzone
przez nauczyciela są przeważnie jednorodne i podobne do siebie. Koncentrują się na
wyjaśnianiu i instruowaniu oraz ograniczonej interakcji z uczniami, którzy mają odpowiadać
na pytania skierowane do całej grupy.
Przestrzeń uczenia się ułatwia naukę poprzez ilustrowanie pewnych prawidłowości. Podczas
gdy tradycyjne sale lekcyjne zostały zaprojektowane, aby zapewnić wszystkim uczniom dobry
widok na scenę nauczyciela, sposób, w jaki zaprojektowano innowacyjne przestrzenie do
nauki, promuje szereg wartości pedagogicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywną
pedagogikę.
Nastawienie nauczyciela
Dla nauczyciela aktywność ucznia to więcej niż tylko przemieszczanie się uczniów po całej
klasie. Nowe meble, takie na przykład jak biurka z siedziskami rowerowymi, pozwalają
uczniom poruszać się podczas lekcji, pomagają im się skoncentrować, a czasami pomagają
nauczycielowi w wygłoszeniu klasycznego wykładu do poruszających się ciał… ale
uczniowskie umysły wciąż pozostają pasywne. To nie o taką aktywność ucznia nam chodzi
(więcej informacji na temat koncepcji aktywnego uczenia się można znaleźć w innym
opracowaniu projektu Novigado poświęconym aktywnemu uczeniu się na stronie
https://fcl.eun.org/novigado-results). Mówiąc o ruchu w klasie, mamy na myśli dążenie do
możliwości uczenia się, a nawet poruszania się jako czynności edukacyjnej. Aktywna
pedagogika ma na celu przekształcenie uczenia się w proces twórczy, autorefleksyjny
i celowy.
Kluczowym celem aktywnego uczenia się jest osiągnięcie sytuacji, w której autonomiczny
uczeń nie potrzebuje nauczyciela, aby się uczyć. Jednak osiągnięcie samodzielności wymaga
czasu, wsparcia lub pomocy (ze strony nauczyciela lub edukatora), bezpiecznego otoczenia,
zaufania, okazji do podejmowania prób, bezpiecznego uczenia się na błędach…
i umiejętności pozwalającej się na nich faktycznie uczyć. Aby nauczyć uczniów skutecznego
uczenia się, potrzebne są też kompetencje kluczowe (Perrenoud, 2002).
Kompetencje kluczowe, nowe scenariusze, nowe przestrzenie do nauki
Istnieje wiele dokumentów opisujących kompetencje kluczowe, znane również jako
umiejętności XXI wieku. Praktyczny model osadzenia tych kompetencji w planach lekcji
znaleźć można w publikacji Rubrics for 21st Century Learning Activity Design (Rubryki –
projektowanie zadań dla uczenia się na miarę XXI wieku), dostępnej na blogu Future
Classroom Lab (FCL Toolkit, 2011) i opracowanej w ramach projektu badawczego Innovative
Teaching and Learning (ITL) (Innowacyjne nauczanie i uczenie się).
Irlandzka badaczka Deirdre Butler wykazała, że uczniowie rozwiną umiejętności współpracy,
komunikacji lub umiejętności cyfrowe przydatne w nauce, jeśli nauczyciel rzeczywiście
potraktuje rozwój tych umiejętności jako cel uczenia się podczas tworzenia swojego
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scenariusza zajęć (Butler, Leahy, 2011). Oznacza to zatem budowanie nowych scenariuszy
z myślą o nabywaniu nowych kompetencji. Takie scenariusze wymagają nowych interakcji,
nowych praw, nowych ruchów, nowych gestów, nowych postaw, nowych narzędzi i wsparcia
wizualnego, co w konsekwencji wymaga stworzenia nowych przestrzeni do nauki.
Tradycyjny układ sali lekcyjnej niekoniecznie musi skutkować niższą jakością uczenia się.
Jednak inne kompetencje, których obecnie wymagamy od uczniów, można łatwiej zastosować
w praktyce w elastycznej przestrzeni, w której uczniowie i nauczyciele mogą swobodnie
poruszać się w nowych sytuacjach edukacyjnych. Sale lekcyjne o stałym układzie
wyposażenia mają ograniczenia, a nowe środowiska edukacyjne oferują dodatkowe
możliwości.

Rys. 2. Model innowacyjnych praktyk edukacyjnych w szkołach.

W poniższym rozdziale opisujemy, w jaki sposób projektując przestrzeń do nauki z meblami,
wyposażeniem i technologią można usprawnić aktywne uczenie się, rozwój kluczowych
kompetencji i stosowanie koncepcji pedagogicznych. Po pełnym rozważeniu i wdrożeniu
w procesie edukacyjnym skupionym na uczeniu się, przestrzeń uczenia się może działać, jak
to ujmował Malaguzzi, jako trzeci nauczyciel (Cagliari i in. 2016).

2.1. DOSTOSOWANIE LEKCJI DO ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Jak zaplanować lekcję z myślą o rozwoju kompetencji kluczowych? Podczas gdy w większości
krajów programy nauczania są oparte na treści (materiale, którego się uczymy), uczniowie
zazwyczaj rozwijają kompetencje kluczowe poprzez to, w jaki sposób zaprojektowane zostaną
ich osobiste doświadczenia związane z nauczaniem i uczeniem się.
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2.1.1. Rubryki a planowanie lekcji
Poniższe rubryki opracowano w ramach projektu badawczego pt. Innovative Teaching and
Learning (ITL) (Innowacyjne nauczanie i uczenie się). Każda z sześciu kompetencji rozpisana
jest na kilka etapów jej rozwijania.

Rys. 3. Pięć etapów rozwoju kompetencji współdziałania w klasie wg badań ITL / Microsoft Partners In Learning.

W jaki sposób mogę, będąc nauczycielem, wykorzystać te rubryki w planowaniu lekcji?
•

Wybierz kompetencję, którą chcesz rozwijać u swoich uczniów.

•

Wybierz odpowiednią rubrykę i oceń swój plan lekcji zgodnie ze etapem rozwoju
wybranej kompetencji. Skorzystaj z pytań z wykresu.

•

Czy wynik osiągnięty dla Twojego scenariusza Cię zadowala? Jeśli tak, możesz
wybrać inną kompetencję.

•

Niezadowolony? Zadaj sobie pytanie: co mógłbym zmienić w swoim planie lekcji, aby
przejść do kolejnego etapu rozwoju tej kompetencji?.

•

Spójrz na swój plan lekcji i oceń go pod kątem innej kompetencji…

Oczywiście nie musisz wchodzić na najwyższy poziom w każdej kompetencji! Poprawa oceny
w jednej kompetencji już jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ pociąga za sobą znaczące
zmiany w procesie nauczania. Pamiętaj: organizowanie procesu uczenia się w celu
rozwinięcia wyższego poziomu kompetencji kluczowej to krok naprzód w kierunku aktywnego
uczenia się i zwiększenia samodzielności uczniów!
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2.1.2. Tworzenie nowego scenariusza lekcji – narzędziownik
W punkcie 2.1.1, używaliśmy terminu plan lekcji, opisując sposób, w jaki nauczyciel organizuje
swoją lekcję (lub ciąg lekcji). Jednak w większości przypadków taki plan składa się z tego,
o czym będzie mówił nauczyciel, nad czym będą pracować uczniowie i czego będą się uczyć
lub rozwijać. Jak wspomniano powyżej, według laboratorium badawczego ITL, rozwój
kluczowych kompetencji nie odbywa się w zależności od tego, czego się uczymy, ale raczej
od tego, jak się uczymy. Istotne jest jak uczniowie uczą się tego, czego powinni się nauczyć,
jak wchodzą ze sobą w interakcje, aby się tego nauczyć, w jaki sposób nauczyciel prowadzi
zajęcia, asystuje lub pomaga i wspiera ucznia. Doświadczenia nauczania i uczenia się,
opisane zarówno w kontekście tego czego uczniowie się uczą i jak się uczą, nazywamy
scenariuszem uczenia się (lub scenariuszem klasy przyszłości). Taki scenariusz
w szczególności dokładnie opisuje role nauczycieli i uczniów podczas kolejnych aktywności
realizowanych w ramach zajęć.
Narzędziownik Future Classroom Lab (FCL) wspiera proces tworzenia takich nowych
scenariuszy uczenia się: od identyfikacji trendów techniczno-pedagogicznych po faktyczne
tworzenie nowych działań edukacyjnych. Te pięć kroków można przejść indywidualnie lub jako
grupa interesariuszy. Rzeczywiście, im większa różnorodność interesariuszy (takich jak
rodzice, uczniowie lub decydenci), tym większe szanse na stworzenie użytecznego,
użytecznego i pożądanego scenariusza uczenia się.
Narzędziownik

Jako część procesu scenariusza klasy
przyszłości (w szkole lub na poziomie
systemowym)

Jako indywidualne narzędzia

1 – Identyfikacja
interesariuszy i
trendów

Tworzenie scenariusza uczenia się
rozpoczyna się od zaangażowania
różnych interesariuszy i współpracy
z nimi w celu identyfikacji trendów
i zdefiniowania zmian, które mogą
wpłynąć na szkoły w przyszłości.

Aby określić, kto powinien być
zaangażowany w proces
zarządzania zmianą. Procesy
kształtowania polityki edukacyjnej
powinny opierać się na świadomej
identyfikacji trendów.

2 – Modelowanie
klasy przyszłości

Aby stworzyć dobry scenariusz uczenia
się, trzeba określić poziom dojrzałości
szkoły w tym, jak stosowane są w niej
technologie informatyczne i
komunikacyjne w procesie edukacyjnym.

Samoocenę wykorzystuje się
w wielu szkołach i krajach w celu
porównania ich bieżących
postępów w skutecznym
wdrażaniu TIK.

3 – Tworzenie
scenariusza klasy
przyszłości

Warsztaty stacjonarne tworzenia
scenariuszy uczenia się jako wizji zmian.

Proste dostosowanie istniejącego
scenariusza z banku scenariuszy.

4 – Projektowanie
innowacyjnych
zadań
edukacyjnych

Scenariusz klasy przyszłości służy jako
inspiracja podczas projektowania
innowacyjnych zadań edukacyjnych, przy
wsparciu oraz instruktażu dotyczącym
wykorzystania technologii edukacyjnych.

Istniejący scenariusz można
wykorzystać do stworzenia wielu
zadań edukacyjnych

5 – Ewaluacja
innowacji w klasie

Zadania edukacyjne powinny zostać
wykorzystane w klasie oraz poddane
ewaluacji, żeby upewnić się, czy
dostarczają one wystarczającego
poziomu innowacji.

Istniejące zadania edukacyjne
można wykorzystać w klasie
i poddać ewaluacji.

Tabela 3. Metodologia związana ze scenariuszami klasy przyszłości opracowana przez
EUN w ramach projektu Future Classroom Lab.
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Warto zauważyć, że krok 2. można też wykorzystać jako szansę na refleksję na temat
kompetencji kluczowych, które powinien rozwijać dany scenariusz.
2.1.2.1. WYKORZYSTANIE NARZĘDZIOWNIKA FCL W SZKOLE LP2I
Nauczyciele, uczniowie, rodzice i badacze z Réseau Canopé, instytucji podległej
francuskiemu ministerstwu edukacji (będącej partnerem projektu Novigado), oraz lokalni
przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Edukacji i sprzedawców mebli utworzyli grupę
20 interesariuszy, która zebrała się trzy razy wiosną 2015 r. Zgodnie z metodologią
Narzędziownika FCL, zidentyfikowali oni trzy różne trendy i stworzyli trzy różne scenariusze
uczenia się. Działania edukacyjne pozostawiono nauczycielom, którzy mieli je dalej rozwijać.
Prace podsumowano w poniższej tabeli:
Zidentyfikowany
trend

Model dojrzałości
i kompetencji
kluczowych

Nazwa
scenariusza

Uczniowie poznają twórczość
autora, eksperta lub dowolnego
profesjonalisty ze świata
zewnętrznego.

Kompetencje
kluczowe:
Skuteczna
komunikacja

Nauczyciel potajemnie organizuje
wirtualne (lub twarzą w twarz)
spotkanie z tą właśnie osobą.

Budowanie wiedzy
Wprowadzanie do
klasy elementów
świata zewnętrznego

Technologia
wykorzystywana do:
... prowadzenia badań
i poszukiwania
informacji

Opis scenariusza

Początkowy
szok

Uczniowie mogą zadawać pytania,
prezentować i reagować na
podstawie dotychczasowej pracy,
którą wykonali.
Nauczyciel regularnie odwołuje się
do tego ważnego momentu w całej
jednostce zajęciowej, aby nauka
nabrała głębszego sensu przez
połączenie ze światem
rzeczywistym i pozaszkolnym.

… prezentowania
… interakcji ze
światem zewnętrznym

Kompetencja
kluczowa:
Współpraca
Usprawnianie
współpracy pomiędzy
uczniami

Budowanie wiedzy
Technologia
wykorzystywana do:
... wymiany informacji

Eksperci

Oparty na metodzie stolików
eksperckich. Więcej informacji o tej
metodzie znajdziesz w punkcie
2.3.1.1.

...prezentowania
... tworzenia
Kompetencja
kluczowa:
Uczenie się za
pomocą projektów

Samoregulacja
Współpraca
Komunikacja

Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół

Cykl metody
projektowej

Ten cykl opisuje siedem kroków,
które należy podjąć, aby
zaangażować uczniów w naukę
opartą na projektach. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz
w punkcie 2.3.1.2.
Szczególnie ważna jest faza
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Wykorzystanie TIK do
nauki
Kreatywność
Technologia
wykorzystywana do:
... prowadzenia badań
i poszukiwania
informacji
…samodzielnej nauki
...tworzenia
…prezentowania

marzeń, ponieważ daje uczniom
czas na dokonanie wyboru
i samoregulację oraz przejęcie
odpowiedzialności za projekt.
Faza pytań wnosi wartość dodaną
do kompetencji kluczowych
i aktywnego uczenia się,
zachęcając uczniów do refleksji
zarówno nad swoją pracą, jak
i pracą innych osób, dając im
odpowiedzialność za kryteria
sukcesu i uzyskując szansę na
ulepszenie produktu końcowego.

Tabela 4. Narzędziownik FCL wdrożony we francuskiej szkole Lycée Pilote Innovant International (LP2I), 2015.

2.1.3. Pytania o przestrzeń edukacyjną związane ze scenariuszami
edukacyjnymi
Ponowne przemyślenie procesu nauczania i uczenia się pod kątem tego, jak uczniowie będą
się uczyć, w konsekwencji rodzi pytanie o środowisko fizyczne. Nowa forma szkoły opisana
przez powyższy model sugeruje, że środowisko uczenia się powinno być kształtowane tak,
aby wspierać interakcje nauczycieli i uczniów przewidziane w scenariuszu. Wspieranie nauki
opartej na współpracy będzie trudne w klasie z rzędami ławek ustawionymi przodem do
tablicy. Z drugiej strony niemal każdy nauczyciel wie, jak trudno jest zwrócić na siebie uwagę
uczniów siedzących w grupach.
Jak zmienić ustawienie w klasie, aby idealnie dopasować je do scenariusza? W powyższym
scenariuszu cyklu projektowego możemy sobie wyobrazić, że uczniowie będą mieli do
czynienia z szeregiem sytuacji i działań edukacyjnych. Czy zatem musimy tworzyć nowe
środowisko w klasie dla każdego scenariusza uczenia się, który prowadzimy? W ten sam
sposób, w jaki scenariusze powinny odpowiadać na konkretną potrzebę rozwijania
kompetencji kluczowych, przestrzenie uczenia się powinny być dostosowane tak, aby
umożliwiać realizację konkretnego scenariusza. Poniższe koncepcje pomogą odpowiedzieć
na te pytania i zaprojektować odpowiednią przestrzeń do nauki.
Elastyczność
Nauczyciel nie może zmieniać sali na inną za każdym razem, gdy wyobraża sobie nowy
scenariusz uczenia się. Elastyczne środowisko nauki z lekkimi lub mobilnymi meblami może
pomóc nauczycielowi (i uczniom) kształtować przestrzeń tak, aby jak najlepiej wspierać
planowane działania. Ale jak mogłoby wyglądać takie ustawienie? W tym miejscu w grę
wchodzi druga koncepcja: strefy nauki (lub mikrostrefy). Elastyczną klasę można zatem
opisać jako połączenie i kompromis pomiędzy takimi strefami uczenia się.
Strefy nauki
Strefa nauki to fizyczna przestrzeń przeznaczona do określonego rodzaju działań uczniów.
Laboratorium Future Classroom Lab w European Schoolnet w Brukseli, organizacji
partnerskiej projektu Novigado, stworzyło listę sześciu stref uczenia się, oznaczonych
określeniami kluczowych aktywności edukacyjnych: interakcja, wymiana, rozwój,
badanie/poszukiwanie, tworzenie, prezentowanie (więcej szczegółów o tej koncepcji
w Rozdziale 3). Każda strefa wspiera określony rodzaj aktywności, zapewniając odpowiednią
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ku temu przestrzeń, meble i technologię. Należy pamiętać, że strefy te są opisane
z perspektywy ucznia.
Pojedyncza klasa zwykle nie jest wystarczająco duża, aby można ją było podzielić na sześć
stref nauki. Nauczyciel może zatem wybrać odpowiednią strefę, połączyć lub wykorzystać
elastyczne strefy, aby dostosować przestrzeń sali do zajęć. Można też przeprojektować różne
części wspólne szkoły tak, aby odzwierciedlały różne strefy uczenia się, oferując w ten sposób
możliwość wykorzystania danego miejsca przez wielu nauczycieli i uczniów podczas lekcji.

2.2. DOSTOSOWYWANIE PRZESTRZENI DO SCENARIUSZY
Jak zaprojektować idealną przestrzeń do nauki? Jest wiele sposobów. Chcielibyśmy jednak
podzielić się kilkoma pomysłami i scenariuszami opartymi na doświadczeniach szkół
należących do sieci European Schoolnet.

2.2.1. Kluczowe zagadnienia związane z transformacją przestrzeni nauki
Oto kilka kluczowych kwestii, które należy rozważyć przystępując do transformacji przestrzeni
sali lekcyjnej:
•

Nie istnieje idealna przestrzeń nauki w duchu hasła jeden rozmiar pasuje do
wszystkich.

•

Idealna przestrzeń jest idealna dla konkretnego scenariusza pedagogicznego (choć
może inspirować także inne scenariusze).

•

Wraz z celami uczenia się, scenariusz aktywnego uczenia się uwzględnia kluczowe
kompetencje, które nauczyciele chcą rozwijać u swoich uczniów.

•

Brak mebli w sali to też forma zagospodarowania przestrzeni… Czasami mniej znaczy
więcej!

•

W klasie można wprowadzić niewielkie zmiany, aby uczynić ją bardziej elastyczną.
Kluczowa idea: różni uczniowie pracują na różne sposoby. Dla pojedynczego ucznia
zmienia się to również wraz z porą dnia, zadaniem do wykonania, dostępną
przestrzenią itp. Kiedy uczniowie lepiej poznają siebie, jak najlepiej pracują,
dokonywane przez nich wybory będą zarówno szybsze i trafniejsze.
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Rys. 4. Przykład zajęć technicznych – Collège Didier Daurat – Mirambeau, Francja (fot. Xavier Garnier,
archiwum LP2I).

2.2.2. Siedem kroków – od scenariuszy uczenia się do ustawienia klasy
•

Krok 1: Określ swoje cele edukacyjne (czego mają się nauczyć uczniowie) oraz
kontekst nauki.

Przykład: Dowiedz się o instytucjach europejskich, tworząc podcast radiowy na temat Brexitu.
•

Krok 2: Wybierz nie więcej niż 2 kompetencje kluczowe, które Twoi uczniowie mają
rozwijać.

Przykład: Rozwijanie współpracy.
•

Krok 3: Wykorzystaj rubryki z punktu 2.1.1, aby określić poziom rozwoju tych
kompetencji, który Twoi uczniowie mają osiągnąć.

Przykład: Najwyższy poziom: Praca uczniów jest współzależna.
•

Krok 4: Stwórz (na przykład korzystając z metodologii FCL opisanej w punkcie 2.1.2)
lub wybierz scenariusz uczenia się (określenie tego jak uczniowie będą pracować
nad treściami edukacyjnymi).

Przykład: Eksperci (patrz punkt 2.3.1.1). W grupach czteroosobowych uczniowie wcielają się
w jedną z osób z czterech dziedzin: unijnego eksperta, dziennikarza, zwolennika Brexitu
i przeciwnika Brexitu. Takie role obierane przez uczniów mają sprawić, że praca rzeczywiście
będzie współzależna.
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Rys. 5. Zastosowanie dziedzin ekspertyzy w klasie.

•

Krok 5: Opisz w scenariuszu, co uczniowie będą robili.

Przykład: Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach, obierają i przyjmują swoje role,
a na końcu omawiają produkt końcowy. Następnie gromadzą się w grupach eksperckich
zgodnie ze swoją rolą, gdzie pracują nad nowymi zasobami i zdobywają wiedzę. W końcu
dołączają do swojej pierwotnej grupy, aby wnieść nową wiedzę do pracy grupowej.
•

Krok 6: Wymień kilka cech określających przestrzeń, która ma pomagać uczniom
w pracy (indywidualnej, grupowej lub pracy z całym zespołem klasowym...).

Przykład: mobilne meble (takie jak krzesła ze składanymi blatami do pisania), które
umożliwiają szybką zmianę ustawień przestrzeni przy rekonfiguracji grup; określone strefy do
pracy grupowej dla ekspertów; pomieszczenie lub wydzielona strefa do nagrywania podcastu.
•

Krok 7: Wybierz i dostosuj przestrzeń nauki. Poza swoją tradycyjną salą,
zarezerwuj konkretną przestrzeń w szkole oraz zmień ustawienie ławek uczniowskich
i krzeseł zgodnie z ustaleniami z kroku 6 powyżej.

Przykład: najlepiej, gdyby była to elastyczna przestrzeń do nauki z krzesłami ze składanym
blatem oraz studio radiowe. Wersja zrób to sam: kilka ławek do pracy grupowej, puste
przestrzenie z krzesłami tylko dla niektórych ekspertów (zwolenników i przeciwników Brexitu),
mobilne białe tablice suchościeralne dla dziennikarzy, strefa komputerowa dla ekspertów
z instytucji unijnych, wykorzystanie korytarzy i przyległych pomieszczeń do nagrywania
dźwięku.

2.2.3. Od scenariuszy uczenia się do szkolnego laboratorium klasy
przyszłości
Laboratoria klas przyszłości są inspirowane przestrzenią znajdującą się w Brukseli w Future
Classroom Lab (więcej informacji znajdziesz na stronie: https://fcl.eun.org). To miejsce do
eksperymentowania w nauczaniu i uczeniu się oraz do dzielenia się praktykami w ramach
społeczności, a także do wymiany myśli z innymi interesariuszami edukacyjnymi (partnerami
branżowymi, decydentami politycznymi, szkołami itp.).
Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół
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Takie
laboratorium
klasy
przyszłości
stworzone
w
danej
szkole
(patrz:
https://fcl.eun.org/guidelines) jest skutecznym sposobem zarówno promowania innowacyjnej
edukacji, jak i usprawnienia wymiany praktyk wewnątrz szkoły. Takie środowisko uczenia się
będzie rzeczywiście wspólne dla uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów. Stanowi
jedną, współdzieloną przestrzeń, w którą szkoła zdecydowała się zainwestować czas
i zasoby, która świetnie nadaje się do wspierania nowych metod nauczania, takich jak
nauczanie zespołowe (przez dwóch nauczycieli jednocześnie) i odwrócona klasa. Tu mogą
narodzić się najlepsze praktyki, scenariusze, pomysły, a nawet sposób myślenia, które
następnie można rozpowszechniać w całej szkole, wpływając zarówno na bardziej tradycyjnie
zaprojektowane sale lekcyjne, jak i na bardziej tradycyjne (lub wręcz rutynowe) praktyki
nauczycielskie. Szkolne laboratorium klasy przyszłości to dobry sposób na ucieleśnienie
szkolnej innowacji, ale i fizyczny wymiar szkoły, który pobudza do refleksji pedagogicznej.
2.2.3.1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SZKOLNEGO LABORATORIUM KLASY
PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE LP2I
Mając do dyspozycji trzy różne scenariusze, grupa interesariuszy szkoły LP2I (Lycee Pilote
Innovant International) zorganizowała (2015), wraz z ekspertami Réseau Canopé, trzy różne
sale lekcyjne: po jednej dla każdego scenariusza. Na przykład scenariusz Eksperci zakładał
tworzenie grup oraz przeformowanie ich w nowe grupy… i powrót do pierwotnych grup! Zespół
LP2I postanowił więc wykorzystać pomieszczenie o powierzchni 75 m2 i usunąć z niego
wszystkie meble. Ściany pokryto farbą tablicową, dodano kilka mobilnych tablic i wybrano
mobilne krzesła biurowe. Dzięki temu można było szybko zaaranżować ustawienia klasy pod
kątem różnych form współpracy. Pomieszczenie od wejścia oddziela duża tafla szkła,
ułatwiając odwiedzającym obserwowanie tego, co się dzieje w klasie. Technologia znalazła
się dopiero na drugim miejscu: wykorzystano 6 monitorów do wyświetlania treści, prezentacji
i ułatwienia współpracy.

Rys. 6. Szkolne laboratorium klasy przyszłości w szkole LP2I we Francji (fot. Xavier Garnier, archiwum LP2I).

2.3. SZEŚĆ SCENARIUSZY UCZENIA SIĘ I SZEŚĆ ADAPTACJI PRZESTRZENI
2.3.1. Omówienie scenariuszy
2.3.1.1. EKSPERCI
Scenariusz ten omówiono już powyżej w punkcie 2.2.2 wraz z przykładem z konkretnej sali
lekcyjnej. Koncentruje się on na rozwijaniu współpracy między uczniami poprzez kreatywne
wykorzystanie przestrzeni. Każdy członek grupy przyjmuje określoną rolę i dołącza do
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uczniów z innych grup odgrywających tę samą rolę, aby zdobyć wiedzę specjalistyczną
(podział ról przedstawiono w poniższej tabeli). Świeżo upieczeni eksperci wracają do swoich
pierwotnych grup wnosząc do nich swoją wiedzę, aby pomóc w wykonaniu zadania.

Rys. 7. Grupa “ekspertów” przygotowująca ćwiczenie dla innych uczniów (fot. Xavier Garnier, archiwum LP2I).

Rola ucznia

Rola nauczyciela

Aktywny i mobilny
Ma rolę, za coś odpowiada
Jest ceniony za bycie ekspertem
Jest zaangażowany w większy
projekt, w którym jego rola jest
istotna
• Rozwija umiejętności komunikacji,
współpracy i budowania wiedzy

• Wybiera temat i związane z nim dziedziny wiedzy, które
określą role w grupach
• Monitoruje czas (od 100 minut do kilku tygodni!)
i odpowiednio szacuje znaczenie każdej fazy scenariusza
• Rola regulacyjna: pozwala uczniom określić swoją rolę lub
pomóc w podejmowaniu decyzji grupowych
• W fazie eksperckiej nauczyciel może wnieść zróżnicowany
wkład do grup eksperckich
• Pomaga nowym ekspertom dzielić się swoją wiedzą
w grupach

•
•
•
•

Tabela 5. Role ucznia i nauczyciela w scenariuszu “Eksperci”.

2.3.1.2. CYKL PROJEKTOWY
Koło na poniższej ilustracji opisuje siedem kroków, które należy podjąć, aby zaangażować
uczniów w nauczanie oparte na projektach. Jednym z kluczowych elementów takiej
pedagogiki jest produkt końcowy, który nadaje cel i stanowi powód do angażowania się
w badania i uczenia się przez działanie. Jednak cykl projektowy posiada inne ważne elementy,
które zapobiegają zbyt dużej wykładowości i reżyserowaniu projektu przez polecenia
nauczyciela (np. zbyt wiele ograniczeń ze strony nauczyciela, działanie tylko w jeden dobry
sposób itp.) lub zbytniemu skoncentrowaniu na końcowym wyniku/produkcie (zamiast na
efektach uczenia się).
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Szczególnie ważna jest faza marzeń, ponieważ daje uczniom czas na dokonanie wyboru
i samoregulację oraz na przejęcie odpowiedzialności za projekt.
Faza eksploracji to faza myślenia dywergencyjnego, w której uczniowie korzystają z zasobów
online i offline w celu gromadzenia elementów do swojego projektu. To klasyczna faza
w pedagogice metody projektowej.
Faza mapowania jest również klasyczna, ale wcale nie jest łatwa. Uczniowie identyfikują
i wybierają odpowiednie informacje oraz organizują je w zrozumiałą, spójną treść.
Faza tworzenia to etap, w którym uczniowie wykorzystują zdobyte informacje w pracy nad
produktem finalnym projektu.
W fazie pytań uczniowie są proszeni o zaprezentowanie swojej dotychczasowej pracy
rówieśnikom i otrzymują od nich informację zwrotną. Faza ta wnosi wartość dodaną do
kluczowych kompetencji i aktywnego rozwoju uczenia się, zachęcając uczniów do refleksji
zarówno nad swoją pracą, jak i pracą innych, przejmując odpowiedzialność za kryteria
sukcesu i dając szansę na ulepszenie ich końcowego produktu.
Faza poprawek przybliża pracę szkolną do rzeczywistych sytuacji w pracy, dając uczniom
możliwość zastanowienia się nad otrzymanymi opiniami i ulepszenia produktu.
Faza prezentacji to klasyczne zakończenie działań projektowych. Jednak uwzględnienie
publiczności i odpowiednie ukształtowanie prezentacji są prawdziwym wyzwaniem, które
rozwija umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie. Ta faza może być również
zorganizowana jako ewaluacja w formie targów (patrz 2.3.1.4.).

Rys. 8. Cykl projektowy opracowany w ramach projektu Laboratorium Kreatywnej Klasy
(Creative Classroom Lab Project, European Schoolnet, 2015).
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Rola ucznia
• Marzenia: kreatywny, bierze
odpowiedzialność za projekt, wykazuje
samoregulację, szuka kompromisów
• Eksploracja: badacz, poszukiwacz
• Mapowanie: menedżer projektu, osoba
podejmująca decyzje, planista
• Tworzenie: twórca, osoba kreatywnie
rozwiązująca problemy
• Pytania: ewaluatorz, krytyk, osoba potrafiąca
się komunikować
• Poprawki: słuchacz, osoba korzystająca
z porad, wytrwała w dążeniu do celu
• Prezentacja: mówca, osoba skutecznie się
komunikująca, sprzedająca swoje produkty

Rola nauczyciela
• Marzenia: projektant, inspirujące źródło,
doradca
• Eksploracja: przewodnik, zasób
• Mapowanie: pomocnik, zapewnia wsparcie
• Tworzenie: wsparcie techniczne, pomaga
klasie wskazać osoby, które mogą pomóc,
facylitator współpracy i wsparcia pomiędzy
grupami, zapewnia odniesienie do celów
projektu (cele edukacyjne)
• Pytania: projektant przestrzeni i scenariusza,
facylitator komunikacji, krytyk
• Poprawki: coach, nadzorca terminów
• Prezentacja: zarządzający prezentacjami,
ewaluator

Tabela 6. Role ucznia i nauczyciela w scenariuszu wg “Cyklu projektowego”.

2.3.1.3. WSPÓŁDZIELONE CZYTANIE (ROZEDRZYJ TĘ KSIĄŻKĘ!)
Grupa uczniów zgłębia treść książki lub jej
części, rozrywając strony i dzieląc się tekstami
do przeczytania. Każdy uczeń czyta swoją
część i robi notatki. Następnie nauczyciel
gromadzi klasę i pomaga budować zrozumienie
książki, oddając głos ochotnikom i bardziej
reagując na bieżące potrzeby uczniów niż
prowadząc zajęcia w sposób liniowy.
Każdy może zacząć udostępniać swoje notatki
bez względu na miejsce tekstu w narracji i każdy
może zareagować i przekazywać informacje na
podstawie tego, co właśnie usłyszał od
rówieśników. Produktem końcowym może być
podsumowanie, diagram, mapa myśli itp.

Rys. 9. Uczeń czytający swoją część książki w
scenariuszu Współdzielone czytanie (fot. Xavier
Garnier, archiwum LP2I).
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Rola ucznia
• Czytelnik

Rola nauczyciela
• Buntownik: łamie wyraźnie określoną zasadę nigdy nie niszcz książki

• Rozwija analityczny • Dysruptywny reżyser: poprzez zadawanie pytań pomaga zgłębiać
umysł
fizyczne i intelektualne wymiary książki. Wywołuje reakcje uczniów
• Słuchacz, mówca

• Organizator: wciela w życie moc inteligencji zbiorowej

• Współtwórca

• Nadzorca: utrzymuje spokój w klasie, żeby pomóc w uważnym czytaniu
• Współbudowniczy wiedzy: animator tworzenia znaczeń i zrozumienia
tekstu
Tabela 7. Role ucznia i nauczyciela w scenariusza “Współdzielone czytanie”.

2.3.1.4. EWALUACJA PROJEKTÓW W FORMIE TARGÓW
Scenariusz z ewaluacją projektów w formie targów to szansa na prezentację wszystkich grup
w tym samym czasie. Osoby zwiedzające targi to głównie członkowie grup projektowych, ale
mogą to również być osoby z zewnątrz. W pierwszej części scenariusza połowa klasy buduje
stoisko i prezentuje swój projekt. Drugą połowę wciela się w gości, którzy biorą udział w ocenie
(kształtującej lub sumującej, w zależności od tego, kiedy ma to miejsce w planowaniu
projektu). Po przerwie uczniowie zamieniają się rolami.
Goście mogą się swobodnie przemieszczać po pomieszczeniu. Nauczyciel nie musi
sprawdzać godziny i dawać znaku, aby odwiedzający przeszli z jednego stoiska na drugie.
Jeśli jest prawidłowo zaprojektowana, taka lekcja toczy się sama i pozwala nauczycielowi
zarówno cieszyć się pracą uczniów, jak i ich oceniać. Ten swobodny charakter aktywności
może być również wykorzystany przez nauczyciela do identyfikacji sytuacji, w których jakiś
z projektów odniósł sukces. Taki scenariusz faktycznie zmienia dość znacząco stosunek do
ewaluacji, ponieważ nauczyciel docenia umiejętności uczniów, zamiast sprawdzać ich
zdolność do napisania testu.

Rys. 10. Organizacja ewaluacji projektów w formie targów.
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Rola ucznia

Rola nauczyciela

• Organizator: uczniowie biorą
udział w przygotowaniu targów.
Każda grupa wybiera dla siebie
przestrzeń i aranżuje ją w formie
stoiska, na którym odbywać się
będą prezentacje.

• Projektant: zapewnia dostępne powierzchnie, meble
i urządzenia dla stoisk, przygotowuje kryteria oceny dla
gości w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wymiany
informacji zwrotnych.
• Obserwator: robi krok do tyłu i akceptuje to, że pojawią się
liczne interakcje wywołane przez scenariusz.

• Prelegent: prezentuje, spiera się,
wchodzi w interakcję z odwiedzającymi, prezentuje swoje
produkty itp.
• Krytyczny przyjaciel: jako gość
zachęca i gratuluje prezenterom,
udziela rad, proponuje możliwe
ulepszenia w oparciu o kryteria
projektu.
• Ewaluator: uczeń może brać
udział w ocenie koleżeńskiej.

• Ewaluator: może to być okazja do oceny zarówno
umiejętności komunikacyjnych uczniów, jak i efektów
projektu grupowego. Oczekuj od uczniów dokonywania
pozytywnej ewaluacji, ponieważ chodzi o zidentyfikowanie
śladów uczenia się i umiejętności wśród aktywnych
uczniów.
• Gość: nauczyciel może również usiąść i zrelaksować się,
odkrywając końcowe produkty uczniowskich projektów
oraz ich chęć zaprezentowania tych efektów
• Promotor projektu: nauczyciel może rozpowszechniać
informacje i zapraszać osoby z zewnątrz (rodziców,
innych uczniów itp.) do odwiedzenia targów.

Tabela 8. Role ucznia i nauczyciela w scenariuszu pt. “Ewaluacja projektów w formie targów”.

2.3.1.5. TARG WIEDZY
W najprostszej formie Targ wiedzy organizuje się poprzez utworzenie tabeli składającej się
z 3 kolumn: potrzeby po lewej stronie, propozycje pomocy po prawej stronie i środkowa
kolumna Obszar pomocy, w której uczniowie wyjaśniają, czego potrzebują lub w czym
dokładnie mogą udzielić pomocy. Następnie uczniowie rejestrują się w tabeli po obu stronach.
Mogą poprosić o pomoc na jakiś temat, ale też zaproponować pomoc kolegom/koleżankom
w innej sprawie. Grupy korepetycji tworzą się wtedy naturalnie w każdym wypełnionym
wierszu tabeli.
Ten scenariusz ma różne alternatywy, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób, w jaki nauczyciel może
zapewnić, że uczniowie rzeczywiście posiadają deklarowane umiejętności, a tym samym
zapewnić pomoc koleżeńską na odpowiednim poziomie. Na przykład, gdy scenariusz jest
organizowany po zwróceniu uczniom prac ocenionych w formie oceniania kształtującego,
informacja zwrotna, którą otrzymuje każdy uczeń, jasno wskazuje, czy może zaproponować
swoją pomoc innym, czy raczej sam/a potrzebuje pomocy w danym obszarze. W tym
przypadku Targ wiedzy zamienia się w zajęcia wyrównawcze, podczas których nauczyciel ma
czas, aby przyjść i pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Rys. 11. Proste zastosowanie scenariusza “Targ wiedzy” w klasie.
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Rola ucznia
• Uczeń refleksyjny. Zastanawia się, czego
sam potrzebuje
• Uczeń pewny swoich umiejętności. Wyraża
to, co wie, a czego nie wie. Proszenie o
pomoc to nic innego jak normalna, wspólna
wartość całej społeczności klasy
• Korepetytor. Uczy innych uczniów
• Uczeń aktywny. Decyduje, nad czym
pracować
• Uczeń mobilny. Porusza się po przestrzeni
uczenia się aktywnie poszukując możliwości
rozwijania wiedzy i umiejętności

Rola nauczyciela
• Scenarzysta: projektuje działanie
• Moderator: kontroluje poziom dźwięku/hałasu
podczas zadania, zarządza wielkością grup,
wspiera i instruuje uczniów, jak pomagać
rówieśnikom
• Obserwator: przygląda się z boku
• Nauczyciel: wspiera uczniów, którzy nie mają
dopasowania lub uczniów ze
zidentyfikowanymi lukami w wiedzy
i umiejętnościach
• Wspierający: zachęca uczniów do wysiłków
i docenia ich postępy

Tabela 9. Role ucznia i nauczyciela w scenariuszu “Targ wiedzy”.

2.3.1.6. MOBILNA DEBATA (SPEKTRUM)
Mobilna debata to działanie całej klasy, w którym nauczyciel udostępnia dyskusyjną tezę na
tablicy i prosi uczniów, aby przemieścili się i ustawili się w przestrzeni zgodnie z ich opinią:
tych, którzy całkowicie zgadzają się po prawej stronie
i tych, którzy całkowicie nie zgadzają się po lewej
stronie klasy. Każdy, kto ma zrównoważony punkt
widzenia, może pozostać w dowolnym miejscu
pośrodku klasy.
Główną zaletą tego scenariusza w porównaniu
z klasyczną debatą jest to, że zarówno fizycznie
angażuje uczniów, ale i nie pozwala nikomu pozostać
bez wyrażonej opinii.
Rys. 12. Przykład zdania,
które inicjuje debatę w klasie.

Rola ucznia
• Poruszanie się względem linii zgodnie
z własną opinią
• Musi mieć zdanie (symbolizowane przez
pozycję względem linii), nawet bez jego
wyrażenia
• Słuchanie punktu widzenia innych
i ewentualne odpowiednie dostosowanie
własnej pozycji
• Dyskutowanie, zastanawianie się

Rola nauczyciela
• Projektant wypowiedzi polemicznych
• Lider debaty: decyduje, kto ma mówić,
pomaga uczniom słuchać się nawzajem,
zapewnia przestrzeganie zasad
• Pomaga osiągnąć kompromis i sformułować
podsumowania
• Ekspert: w trakcie debaty (po jej zamknięciu)
nauczyciel może wnieść pewne zewnętrzne
spostrzeżenia (wyniki badań, fakty
historyczne, dane liczbowe itp.)

Tabela 10. Role ucznia i nauczyciela w scenariuszu “Mobilna debata”.
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2.3.2. Tabela kompetencji w podziale na scenariusze
Poniższa tabela prezentuje osiem kluczowych kompetencji w połączeniu z sześcioma
scenariuszami uczenia się przedstawionymi w rozdziale 2.3.1. Aby sprawdzić, który
scenariusz rozwija poszczególne kompetencje, należy wybrać odpowiednią kolumnę i czytać
ją od góry do dołu. Można też wybrać jedną kompetencję i przeanalizować wszystkie
scenariusze pod kątem tego, w którym z nich dana kompetencja jest rozwijana.

Eksperci

Cykl
projektowy

Współdzielo
ne czytanie

Ewaluacja w
formie
targów

Targ wiedzy

Mobilna
debata

Współpraca
TIK do uczenia się
Budowanie wiedzy
Samoregulacja
Rozwiązywanie
problemów z życia
Skuteczna komunikacja
Myślenie krytyczne
Kreatywność

Tabel 11. Matryca kompetencji kluczowych i scenariuszy uczenia się.

2.3.3. Sześć “idealnych” przestrzeni uczenia się
Do każdego scenariusza przedstawionego w rozdziale 2.3.1 możemy zaproponować
konfigurację przestrzeni, umeblowanie i ustawienia. Ideą przewodnią jest ustalenie, w jaki
sposób środowisko nauki może ułatwić zarówno uczenie się, jak i rozwój kompetencji
kluczowych, oferując najlepsze warunki do realizacji scenariusza. Dlatego dla każdej fazy
scenariusza podajemy korzystne cechy środowiska, które mogą wspierać działania
edukacyjne.
2.3.3.1. JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DO SCENARIUSZA
“EKSPERCI”?
SCENARIUSZ
Cel: rozwijanie umiejętności współpracy i poczucia
własnej skuteczności

SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI
Duża sala do cichej pracy
Wydzielone mniejsze pokoje
Mobilne tablice

Fazy (w oparciu o metodę stolików eksperckich) [ok.100 min]
Faza 1 – przydzielanie ról: [ok. 15 min]
Temat jest podzielony na 3/4 dziedziny, role lub perspektywy, zwanych dziedzinami ekspertyzy. Zespoły
uczniów mają stworzyć produkt: np. 2-minutowy
podcast radiowy na wskazany temat. W każdym
zespole role są dzielone między uczniów, tak aby
każdy uczeń był ekspertem w swojej dziedzinie.
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komputerów, urządzeń itp.)
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Faza 2 – szkolenie eksperta [ok. 40 min]
Wyznaczeni eksperci zbierają się według swojej
dziedziny ekspertyzy i współpracują, aby zdobyć
wiedzę i umiejętności w oparciu o istniejącą wiedzę
w ramach nowoutworzonej grupy, szukają informacji
w źródłach/zadaniach przydzielonych im przez
nauczyciela.

Wystarczająco dużo wolnej przestrzeni,
żeby można było przearanżować grupy.
Ekrany / tablice, na których można
tworzyć i wypracowywać koncepcje
produktu, jeśli to możliwe, osobne
mniejsze pomieszczenia do pracy dla
grup eksperckich.

Faza 3 – eksperci wracają do swoich pierwotnych
grup [ok. 45 min]
Eksperci wracają do grup, z których pochodzą,
wnosząc do nich nowo zdobytą wiedzę i umiejętności,
które pozwolą stworzyć lepszej jakości produkt
(w powyższym przykładzie jest to podcast).
Tabela 12. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu “Eksperci”.

Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): scenariusz Eksperci generuje znaczną
ilość ruchu w klasie. Większa przestrzeń ułatwia kształtowanie i rearanżację grup. Aby uniknąć
problemów z nadmiernym hałasem podczas wspólnej pracy, można też wykorzystać korytarz
lub oddzielne pokoje do pracy grupowej.

Rys. 13. Scenariusz “Eksperci” w akcji w laboratorium klasy przyszłości w szkole LP2I: ruchome krzesła ułatwiają
szybkie konfiguracje przestrzeni nauki (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).
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2.3.3.2. JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DO SCENARIUSZA Z
CYKLEM PROJEKTOWYM?

Rys. 14. Sesja udzielania informacji zwrotnej przez rówieśników pomaga ulepszyć produkt: faza pytań w cyklu
projektowym (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).

Rys. 15. Uczniowie współtworzą prezentację. Narzędzia cyfrowe i analogowe pozwalają zwiększyć kreatywność
oraz interaktywność (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).
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SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI

SCENARIUSZ
Cel: okazją do uczenia się jest tworzenie
ostatecznego produktu, który można
zaprezentować.

Złożone środowisko w szkole i poza nią.

Fazy:
Faza marzeń: uczniowie zastanawiają się
(indywidualnie, a następnie w grupach) nad
zakresem, tematem i ostatecznym kształtem
swojego produktu, zgodnie z wymaganiami
nauczyciela.

Faza marzeń: uczniowie siedzą indywidualnie,
w dowolnej konfiguracji. Technologia nie jest
tutaj potrzebna.

Faza eksploracji: uczniowie zgłębiają założenia
projektowe, pytania, na które odpowiedzi nie da
się szybko znaleźć w internecie oraz materiały
zawierające potencjalne odpowiedzi.

Faza eksploracji: stoły do pracy w grupach,
komputery, dostęp do zewnętrznych zasobów
(biblioteka itd.), możliwe też jest wyjście poza
szkołę.

Faza mapowania: uczniowie dobierają zasoby,
organizują je i planują pracę nad tworzeniem
produktu.

Faza mapowania: stoły do pracy grupowej,
spotkania przy ognisku, pomieszczenia do pracy
grupowej, korytarze… każda przestrzeń,
w której mała grupa uczniów może po cichu
dyskutować i dokonywać wyborów.

Faza tworzenia: etap praktyczny. Uczniowie
tworzą produkt, wykonują nagrania, tworząc
artefakty uczenia się.

Faza tworzenia: większe stoły do pracy
grupowej, miejsce do tworzenia, laboratorium
wideo, przestrzeń wystarczająco duża, aby
uczniowie mogli się poruszać i tworzyć. Należy
spodziewać się problemów z hałasem.

Faza pytań: recenzowanie prototypów
produktów przez rówieśników i nauczycieli.
Okazja do refleksji nad kryteriami sukcesu
i efektami uczenia się.

Faza pytań: sala główna, tablice do prezentacji,
potrzeba tylko kilku krzeseł, uczestnicy głównie
stoją.

Faza poprawek: powrót do fazy praktycznej,
ulepszanie produktu w oparciu o informacje
zwrotne.

Faza poprawek: powrót do konfiguracji z fazy
tworzenia

Faza prezentacji: prezentacja produktu przed
konkretną grupą odbiorców.

Faza prezentacji: ustawienie teatralne,
podwyższenie, ustawienie konferencyjne,
półkoliste do prezentacji. Opcjonalnie duże,
złożone pomieszczenie do ustawiania stoisk
i równoczesnych prezentacji w stylu targów
(patrz punkt 2.3.3.4).

Tabela 13. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu z cyklem projektowym.

Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): siedem faz tego scenariusza wymaga
bardzo różnych konfiguracji przestrzeni. Dużą salę lekcyjną z lekkimi meblami można szybko
przearanżować, aby wspierała realizację większości zadań, choć metoda projektowa (PBL)
wymaga również zasobów i przestrzeni poza salą lekcyjną. W kontakcie z uczniami
rozproszonymi po terenie szkoły mogą pomóc nauczycielowi cyfrowe narzędzia do
organizowania współpracy.
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2.3.3.3. JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DO SCENARIUSZA
WSPÓŁDZIELONEGO CZYTANIA?

Rys. 16. Ustawienie uczniów w kręgu podczas fazy 3 scenariusza współdzielonego czytania: uwspólnianie
zrozumienia (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).

SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI

SCENARIUSZ
Cel: analityczne i oparte na współpracy
zrozumienie książki lub długiego dokumentu.

Indywidualne ustawienie miejsc do cichego
czytania. Otwarta przestrzeń z ekranami /
tablicami do dzielenia się treścią i przemyśleniami.
Fazy:

Faza 1: podział książki. Nauczyciel może
rozdzielić strony książki pomiędzy uczniów,
prosząc ich by je przeczytali i robili notatki.

W tej fazie można wykorzystać pustą
przestrzeń, która pozwala na swobodne
przemieszczanie się.

Faza 2: indywidualne czytanie. Uczniowie
wybierają dla siebie wygodną i cichą przestrzeń.

Uczniowie wybierają dla siebie miejsce.
Niektórzy wolą czytać na klasycznym szkolnym
krześle przy stole. Inni mogą skorzystać z rogu
sali i usiąść na podłodze, na schodach
w korytarzu, itp.

Faza 3: uwspólnianie notatek. Nauczyciel
zaprasza uczniów do podzielenia się swoim
rozumieniem lektury. Nie jest to proces liniowy,
notatki są udostępniane zgodnie z pytaniami
pojawiającymi się w reakcji na udostępniane na
bieżąco informacje.

Główna sala, w której każdy może zobaczyć
innych i sam być widzianym. Uczniowie mogą
stworzyć krąg, pomogłyby ruchome krzesła.

Faza 4: podsumowanie i przegląd efektów.

Udostępnianie i porządkowanie treści (np.
tworzenie map myśli) ułatwiają wyświetlacze
i (mobilne) tablice.

Tabela 14. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu współdzielonego czytania.
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Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): podczas gdy zbiorowe fazy scenariusza
będą implikować wykorzystanie szerokiej wspólnej przestrzeni, faza polegająca na
indywidualnym czytaniu będzie wymagała eklektycznego zestawu małych przestrzeni, małych
jaskiń, które uczniowie mogą sami tworzyć, wyciszonych miejsc do siedzenia, zarówno
w klasie, jak i poza nią. Ten scenariusz doskonale pasuje więc do nauki poza budynkiem
szkolnym, na świeżym powietrzu!
2.3.3.4. W JAKI SPOSÓB ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DO
SCENARIUSZA EWALUACJI PROJEKTU W POSTACI TARGÓW?

Rys. 17. Uczniowie korzystający z korytarza, który rozszerza przestrzeń poza salę lekcyjną. Jest tu też lepsze
światło do czytania (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).

Rys. 18. Pierwsza część scenariusza ewaluacji w formie targów. Uczniowie są gospodarzami lub gośćmi na
stoiskach (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).
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SCENARIUSZ

SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI

Cel: grupy jednocześnie prezentują swój produkt
finalny w kilku turach.

Duża (otwarta) przestrzeń. Możliwość tworzenia
mniejszych przestrzeni w celu ustawienia stoisk
(mobilne ścianki działowe, tablice…)

Fazy:
Przygotowanie: każda grupa ma produkt do
udostępnienia, wybiera przestrzeń i ustawia
stoisko do prezentacji.

Z większej przestrzeni należy wydzielić mniejsze
przestrzenie. Możliwe jest również
wykorzystanie mniejszych, sąsiadujących
pomieszczeń. Użytecznym przedłużeniem
przestrzeni klasy mogą być korytarze.

Pierwsza połowa: część grupy zostaje
i prezentuje produkt / druga część to goście,
którzy mogą swobodnie chodzić i uczestniczyć
w prezentacjach, dysponując siatką kryteriów.

Urządzenia wyświetlające (ekrany telewizyjne,
projektory…), tablice stałe, mobilne lub
przenośne, flipcharty, ściany do pisania,
narzędzia do zawieszania elementów na
powierzchniach pionowych (klamerki do bielizny,
kawałki sznurka, szpilki itp.).

Druga połowa: po przerwie goście i prezenterzy
zamieniają się miejscami. Druga połowa ma taki
sam przebieg jak pierwsza.

Przed targami można narysować mapę sali
i poprosić grupy o wskazanie miejsca, w którym
chcą ustawić swoje stoiska. Uczniowie mogą
również poprosić o konkretne narzędzia do
prezentacji.

Zakończenie: każdy uczeń miał okazję
prezentować produkt kilka razy, każdy uczeń
miał okazję uczestniczyć w kilku prezentacjach
Tabela 15. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu ewaluacji projektów w formie targów.

Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): budując swoje stoiska, uczniowie mogą
poczuć, że są właścicielami danej przestrzeni. Złożone przestrzenie mogą inspirować
“wystawców” do kreatywnych ustawień. Istotnym kryterium przy wyborze miejsc może być
również to, czy technologia jest potrzebna do prezentacji, czy nie.
2.3.3.5. JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DLA SCENARIUSZA „TARG
WIEDZY”?
SCENARIUSZ

SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI

Cel: nawiązywanie relacji pomocowych w klasie
w oparciu o różnorodność potrzeb i umiejętności
uczniów.

Stoły do pracy w grupach i małe przestrzenie do
tutoringu.

Fazy:
Przygotowanie: nauczyciel przygotowuje układ
3 kolumn albo na cyfrowym dokumencie
współdzielonym albo na zwykłej analogowej
tablicy (patrz przykład w punkcie 2.3.1.5).
Środkowa kolumna może być wstępnie
wypełniona tematami lub pozostawiona pusta,
aby uczniowie mogli ją wypełnić zgodnie z ich
propozycjami i potrzebami pomocy koleżeńskiej.
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Klasyczna strefa nauczyciela do wyświetlania
współdzielonego dokumentu (za pomocą
projektora lub na ekranie interaktywnym).
Alternatywnie, tabelę z trzema kolumnami
można narysować na głównej tablicy w sali
lekcyjnej.
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Rejestracja: uczniowie potrzebujący pomocy
wpisują swoje imiona w pierwszej kolumnie,
a w trzeciej, jeśli sami proponują pomoc.

Wtedy uczniowie mają łatwy dostęp do tej strefy
wyświetlania. Mogą podejść i wpisywać swoje
nazwiska do tabeli.

Pomoc koleżeńska (Tutoring): gdy któryś rząd
się zapełni, uczniowie wybierają miejsce
i zaczynają sobie pomagać. Gdy problemy
zostaną rozwiązane, mogą opuścić grupę
pomocy, aby poszukać pomocy lub zostać
korepetytorami na inny temat.

Stoły do pracy w grupach do sesji pomocy
koleżeńskiej (tutoringu). Dodatkowe przestrzenie
dla mniejszych grup (np. indywidualne
konsultacje 1:1). Jedna lub dwie większe strefy
z (mobilną) tablicą dla indywidualnych uczniów
uczących większą grupę.

Testowanie: można przeprowadzić mały quiz
w celu oceny wpływu scenariusza na postępy
uczniów.

W szybkiej rekonfiguracji przestrzeni do
poszczególnych zadań (wypełnienie quizu,
napisanie czego się dzisiaj nauczyłem…
refleksyjnego podsumowania, itp.) mogą pomóc
lekkie krzesła (lub krzesła na kółkach).

Tabela 16. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu “Targ wiedzy”.

Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): dobrze sprawdza się klasyczna sala
lekcyjna ze stolikami do pracy w grupach. Dodatkowo mogą się przydać mniejsze przestrzenie
przeznaczone na indywidualne korepetycje i większa przestrzeń z drugą tablicą do nauczania
w większej grupie. Jeśli scenariusz ma być realizowany poza murami budynku szkoły,
przydadzą się przenośne suchościeralne tablice lub tablety.

Rys. 19. Faza uczenia się uczeń-uczeń w scenariuszu “Targ wiedzy”. Przenośne tablice suchościeralne świetnie
nadają się do użycia poza murami szkoły (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).
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2.3.3.6. JAK ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ NAUKI DLA SCENARIUSZA
„MOBILNEJ DEBATY”?

Rys. 20. Dzień otwarty w szkole (tu w szkole LP2I) staje się okazją do organizacji spotkań nieformalnych,
mobilnych debat i aktywności fizycznych poza budynkiem szkoły (fot. Xavier Garnier, archiwa LP2I).

SCENARIUSZ

SPRZYJAJĄCE CECHY PRZESTRZENI

Cel: Rozwijanie umiejętności komunikacji
i argumentacji uczniów. Może służyć do
wprowadzenia tematu i/lub zaprezentowania, w jaki
sposób uczniowie podchodzą do danego tematu.

Średniej wielkości wolna przestrzeń z tablicą
lub część boiska szkolnego, dziedzińca,
placu, itp.

Fazy:
Przygotowanie: trzeba zwolnić przestrzeń w części
sali, tak żeby uczniowie mogli się zebrać i stanąć
przed tablicą. Nauczyciel objaśnia reguły debaty
i to, w jaki sposób ustawiać się względem
wymyślonej linii.

Można wykorzystać zwykłą salę lekcyjną
z minimalnymi zmianami. Najważniejsze to
oczyścić przestrzeń przed tablicą, aby
zapewnić swobodny dostęp do niej.

Obieranie pozycji: na tablicy wyświetlana jest (lub
napisana) teza do dyskusji. Uczniowie ustawiają się
względem linii zgodnie ze swoimi poglądami na
dany temat.

Do realizacji tego scenariusza idealnie
nadaje się korytarz. Odpowiednie mogą być
również przestrzenie zewnętrzne. W obu
przypadkach można spodziewać się
problemów z dźwiękiem/hałasem.

Debata: nauczyciel inicjuje debatę oddając głos
osobom zajmującym ekstremalne stanowiska. Mówi
tylko jeden uczeń na raz. Nauczyciel może
następnie udzielić głosu uczniom o poglądach
bardziej umiarkowanych, starając się doprowadzić
do kompromisu.

Projektor: w wersji cyfrowej można użyć
pokazu slajdów, w którym raz pojawiają się
zdania polemiczne, a raz zdania typu z
perspektywy czasu, które mogą służyć jako
płynne przejście do następnego zdania.

Z perspektywy czasu: nauczyciel może wyświetlić
na tablicy dodatkowe informacje, dodając fakty,
argumenty naukowe, sprawdzone dane itd.
Powrót do fazy obierania pozycji: nauczyciel
wyświetla kolejne zdanie, a uczniowie powtarzają
dwie fazy opisane powyżej.
Tabela 17. Organizacja przestrzeni nauki w scenariuszu „Mobilna debata”.
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Specyfikacja dotycząca przestrzeni (podsumowanie): w mobilnych debatach meble nie są
potrzebne. Uczniowie mogą swobodnie poruszać się po pustej przestrzeni. W tym czasie
mogą koordynować swoje ciało i umysł, aby bardziej efektywnie pobudzić się do refleksji.
Przestrzenie wewnętrzne lepiej nadają się do realizacji tego scenariusza ze względu na lepszą
jakość dźwięku, natomiast przestrzeń zewnętrzna, poza murami budynku szkoły, daje efekt
łączności z przyrodą, oczyszczając umysły oraz sprzyjając świeżości spojrzenia i myślenia.
Może to być również sposób na zrównoważenie rodzajów aktywności – możemy na przykład
poprosić uczniów o napisanie streszczenia debaty na normalnych zajęciach.
Uproszczoną wersję tego typu działań można zobaczyć w jednej ze scen filmu pt. Wolność
słowa z Hilary Swank w roli głównej. Scenę tę można obejrzeć na serwisie YouTube lub
skanując ten kod QR:
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Rozdział 3. Spektrum innowacyjnych
przestrzeni uczenia się
Podstawowe koncepcje organizacji nauki w szkołach, układy ławek w klasach i do pewnego
stopnia ich wyposażenie nie zmieniły się wiele w ostatnich dekadach. Jednocześnie trudno
zaprzeczyć, że wiele szkół podjęło poważne wysiłki, aby odejść od tradycyjnych przestrzeni
uczenia się, a także od tradycyjnych praktyk nauczania. Warto podkreślić, że innowacyjność
w szkolnych przestrzeniach zależy nie tylko od zmian architektonicznych i inwestycji w sprzęt
czy wyposażenie szkoły. Wiąże się przede wszystkim z inną wizją uczenia się, co skutkuje
zmianą sposobu myślenia nauczycieli i sposobu realizacji zajęć, a w konsekwencji możliwym
odmiennym zachowaniem uczniów. Natomiast zapewnienie innowacyjnych przestrzeni do
nauki oraz inwestycje w sprzęt i technologie edukacyjne mogą nie wystarczyć, aby stać się
katalizatorem zmian w nauczaniu. Z drugiej strony, podjęcie odpowiednich kroków w celu
ponownego przemyślenia przestrzeni uczenia się, a także odpowiednie wykorzystanie
technologii edukacyjnych, aby stymulować uczenie się uczniów, może sprzyjać zastosowaniu
nowoczesnych podejść pedagogicznych, ukierunkowanych na aktywne uczenie się. Ale
trzeba pamiętać, że zmiany pedagogiczne możliwe są również w salach lekcyjnych
z podstawowym, tradycyjnym ustawieniem krzeseł i stołów – bo kluczem do innowacyjnej
edukacji jest zawsze nauczyciel.
W poniższym rozdziale opisujemy narzędzia związane z modelowaniem i wykorzystaniem
przestrzeni, które można wykorzystać do organizowania procesu edukacyjnego: od
podstawowych elementów, takich jak krzesła i stoły, przez sale lekcyjne ze strefami nauki, po
przestrzenie edukacyjne w całym budynku szkoły i poza nim. Jak wspominaliśmy już w
rozdziale pierwszym, staramy się przedstawić powiązania przestrzeni edukacyjnych
z koncepcjami pedagogicznymi, ponieważ projektowanie przestrzeni może sprzyjać
stosowaniu nowoczesnych podejść pedagogicznych oraz ich przełożeniu na codzienną
praktykę dydaktyczną.

3.1. DYNAMICZNE SALE LEKCYJNE
Dyskusje o innowacjach w edukacji często zaczynają się od wskazania tradycyjnego układu
klasy, w którym uczniowie siedzą w rzędach naprzeciwko nauczyciela stojącego przed tablicą.
Ta obserwacja może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji, ale na pewno ustawienie
miejsc siedzących nie wyczerpuje tej debaty.
Kształt i rozmieszczenie tradycyjnej klasy odpowiadają historycznym i kulturowym
uwarunkowaniom z początków szkolnictwa powszechnego. Od tego czasu nastąpiły pewne
zmiany społeczne i techniczne, a my zaczęliśmy poddawać w wątpliwość założenia
pedagogiczne, głównie w odniesieniu do relacji zwierzchnictwa między uczniami
a nauczycielami, samego nauczyciela jako jedynego posiadacza i dostarczyciela wiedzy,
dostępności do informacji oraz przestrzennego i czasowego wymiaru uczenia się.
Tradycyjnego ustawienia klasy, o którym wspomnieliśmy powyżej, wcale nie należy unikać za
wszelką cenę. Należy przyjąć, że jest to raczej jeden z możliwych układów, który nauczyciele
mogą zastosować prowadząc zajęcia. Trzeba pamiętać, że konfiguracja przestrzeni uczenia
się determinuje lub przynajmniej wpływa na rodzaj możliwych interakcji pomiędzy
nauczycielem i uczniami, zaś elastyczne przestrzenie mogą pomieścić większą różnorodność
form działań dydaktycznych w klasie.
Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół
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Układ sali lekcyjnej z ławkami ustawionymi w rzędy nie powinien być brany za rozwiązanie
optymalne. Meble w klasach muszą umożliwiać elastyczną konfigurację ich ustawienia.
Przestrzeń nauki nie powinna być strukturą stałą, niezmienną i utrwaloną, co z pewnością
może mieć (i zazwyczaj ma) konsekwencje pedagogiczne. Przestrzeń pomaga zrozumieć
i zilustrować proces uczenia się, wpływa także na dobrostan ucznia.

3.1.1. Przemyślane zmiany ustawienia miejsc do siedzenia
Dawanie uczniom wyboru miejsca do siedzenia ma swoją wartość, ale bezpośredni wpływ tej
możliwości wyboru miejsca na koncepcje pedagogiczne może być nieco niejasny.
Projektowanie i zmiana układu klasy w wyraźnie skonkretyzowanym celu jasno pokazuje,
że przestrzeń jest ważnym czynnikiem w nauce i można ją uznać za trzeciego nauczyciela
(patrz punkt 1.4).
3.1.1.1. UWOLNIJ PRZESTRZEŃ PODŁOGI
Tradycyjna konfiguracja sali lekcyjnej ze stałymi rzędami ławek uczniowskich z pewnością
wpływa na format pedagogiczny i może go ograniczać. Najważniejszym krokiem do
rozważenia przy wprowadzaniu zmian jest uwolnienie części przestrzeni podłogi. Dość często
w salach lekcyjnych znajdują się nie tylko krzesła i biurka, ale także inne przedmioty, które
w wielu przypadkach nie odgrywają żadnej roli w procesie uczenia się, a tylko przeszkadzają.
Uwolnienie podłogi i zainwestowanie w łatwe do przemieszczania (mobilne) meble mogą
stanowić pierwsze kroki w wprowadzaniu innowacyjnych zmian w nauczaniu.

3.1.1.2. PRZYKŁADY DYNAMICZNYCH FORMATÓW USTAWIENIA SALI LEKCYJNEJ
Zaprezentowane poniżej przykłady dynamicznych formatów pedagogicznych wymagają
możliwości dokonywania płynnych zmian w układzie klasy, a także łatwego przemieszczania
się uczniów. Poszczególne etapy formatów pedagogicznych są wspierane przez różne
konfiguracje ustawienia wyposażenia sali lekcyjnej.
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Akwarium
Ideą szklanej kuli akwarium jest podzielenie klasy na dwie
grupy, z których jedna tworzy krąg wewnętrzny, a uczniowie
go tworzący dyskutują na określony temat, a druga stanowi
zewnętrzny krąg złożony z obserwatorów. Każdy obserwator
ma na oku jednego mówcę z wewnętrznego kręgu. Po
dyskusji uczestnik kręgu wewnętrznego otrzymuje informację
zwrotną od swojego obserwatora na podstawie rubryki/listy
kontrolnej. Potem role zmieniają się i rozpoczyna się druga
dyskusja.

Pomyśl – Przedyskutuj – Podziel się z innymi (Think-Pair-Share)
Ten format pracy składa się z trzech kroków:
Pomyśl: każdy z uczniów indywidualnie zastanawia się nad problemem/pytaniem podanym
przez nauczyciela.
Przedyskutuj: uczniowie pracują w parach. Każdy z nich dzieli się swoimi przemyśleniami
z rundy pierwszej, a potem wspólnie próbują dojść do konsensusu.
Podziel się z innymi: Uczniowie podczas sesji plenarnej dzielą się z klasą wynikami rundy
drugiej.

Metoda stolików eksperckich
W tym formacie pracy nauczyciel przydziela części tekstu lub zadania różnym uczniom
w grupie. Praca odbywa się w dwóch rundach.
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Runda 1: uczeń spotyka innych uczniów, którzy otrzymali od nauczyciela ten sam tekst lub tę
samą rolę do wykonania w zadaniu. W takiej grupie uczniowie omawiają tekst/rolę, aby lepiej
ją zrozumieć.
Runda 2: runda, w której wykonywane jest główne zadanie. Uczniowie wracają do swoich
pierwotnych grup. Każdy z nich jest teraz ekspertem w swojej dziedzinie i daje swój wkład
wiedzy/umiejętności, przyczyniając się w ten sposób do realizacji zadania.
Karuzela pomysłów
Nauczyciel umieszcza duże arkusze papieru z pytaniami
lub tematami w różnych miejscach w sali i dzieli klasę na
grupy równe liczbie kartek. Każda grupa ma 5-10 minut na
burzę mózgów na dany temat. Kiedy czas się kończy,
przechodzą do innego plakatu.

Mieszanka – podmianka (Stirring the Mix)
Uczniowie omawiają temat w małych grupach pod nadzorem
nauczyciela, a następnie jeden uczeń przechodzi do innej
grupy, aby wyjaśnić, do czego doszła i co wymyśliła jego
grupa.

Spacer po galerii
Początkowo uczniowie pracują nad zadanym przez nauczyciela tematem w małych grupach.
Nauczyciel dostarcza materiały, a każda z grup tworzy własną wizualną prezentację
(np. plakat) tematu. Następnie uczniowie są dzieleni na nowe grupy i rotują między stacjami,
ucząc się nawzajem o treściach, nad którymi pracowali.

Mobilna debata (Spektrum) / Krzesła filozoficzne
Na początku nauczyciel dzieli przestrzeń klasy na dwie części (np. rysuje linię na podłodze)
i odczytuje na głos zdanie polemiczne. Uczniowie zajmują swoje stanowiska w przestrzeni
klasy (po jednej lub drugiej stronie linii i bliżej niej lub dalej w zależności od tego, czy zgadzają
się czy nie zgadzają z podanym twierdzeniem i jak silne jest ich przekonanie). Uczniowie na
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zmianę bronią swojej pozycji. Mogą przejść na drugą stronę jeśli zmienią zdanie w wyniku
dyskusji. Podobnym formatem do Mobilnej debaty są Krzesła filozoficzne (w tym wypadku
uczniowie mogą się tylko zgodzić lub nie z podanym przez nauczyciela twierdzeniem, również
bronią swojego zdania i zajmują miejsce w pomieszczeniu zgodnie ze swoimi przekonaniami).

Koncentryczne kręgi (szybka randka, cebula)
Każdy uczeń z kręgu zewnętrznego jest sparowany z uczniem
z kręgu wewnętrznego. Nauczyciel zadaje pytanie, które należy
przedyskutować. Następnie następuje rotacja i nauczyciel
przechodzi do odczytania lub wyświetlenia kolejnego pytania.

Obwód stacyjny
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-6 osobowe. Każda
z grup dostaje pytanie do omówienia. Następnie dwoje uczniów
z każdej grupy przechodzi do innej grupy, gdzie dzielą się
kluczowymi pomysłami z poprzedniej dyskusji, a całej grupie
zadaje się kolejne pytanie. Inną popularną wersją tej metody są
stacje, na których czekają na uczniów różne zadania
wyznaczone przez nauczyciela (wówczas cała grupa podróżuje
od stacji do stacji).

Kula śnieżna
Uczniowie zaczynają omawiać temat w parach. Następnie dyskusja toczy się dalej
w połączonych grupach po 4 osoby, potem po 8 osób, łącząc się z kolejnymi grupami, aż do
dyskusji całej klasy.
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Cicha polemika (Chalk Talk)
Uczniowie w ciszy piszą na dużych arkuszach papieru rozwieszonych w sali lekcyjnej.
Zamieszczają na nich pytania, odpowiadają na pytania już tam widniejące, stworzone przez
innych uczniów lub komentują to, co napisali inni uczniowie.

Kawiarenka (World Café)
Uczniowie omawiają pytanie w małych grupach przy stołach i zapisują lub rysują swoje
pomysły na papierowym obrusie. Każdy stół ma swojego moderatora. Po 15-20 minutach
uczestnicy przechodzą do nowego stołu. Moderatorzy pozostają przy stole i krótko wyjaśniają
pomysły zapisane na papierze przez poprzednią grupę. Nowi członkowie zgłaszają swoje
komentarze i dodają dodatkowe pomysły. Podobna procedura jest powtarzana w kolejnych
turach.

3.1.2. Dynamiczna sala lekcyjna w czasie pandemii COVID
U podstaw założeń przedstawionych w niniejszej publikacji leżą: maksymalizacja ruchu
fizycznego uczniów podczas zajęć i zapewnienie im możliwości wyboru miejsca, w którym się
uczą. Czasy pandemii wirusa Covid-19 skłoniły nas do ponownego zastanowienia się nad
tym, jak wykorzystać przestrzeń do nauki. Z oczywistych powodów środowisko w klasie może
nie pozwalać na swobodne przemieszczanie się uczniów po klasie i zmianę przez nich miejsc
siedzących. Zagrożenie wirusem sprowadziło nas z powrotem do klasy o ustalonym
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rozkładzie siedzeń i ławek, w której dodatkowo uczniowie utrzymują tzw. dystans społeczny.
Szkoły zostały zobowiązane do zachowania odpowiednich odległości między ławkami, a ruch
uczniów po klasie został poważnie ograniczony. Niewątpliwie ma to wpływ na pedagogikę
i zasady aktywnego uczenia się.
Można nawet zapytać, czy to naprawdę odpowiedni czas, aby rozmawiać o projektowaniu
przestrzeni nauki z innowacyjnej perspektywy pedagogicznej. Naszym zdaniem tak, gdyż
teraz możemy zastanawiać się, jak funkcjonować i uczyć w nowej, bardziej złożonej
rzeczywistości szkolnej.
Przemieszczanie się uczniów i wybór
Co prawda możliwość poruszania się uczniów po sali lekcyjnej i dokonywania wyboru własnej
przestrzeni są kluczowe do optymalnej nauki, ale podczas pandemii priorytetem jest też
zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkołach.
Mimo to nie powinniśmy całkowicie wykluczać ruchu fizycznego. Według Roberta Dillona
(Dillon, 2020), gdy słuchając wykładu nauczyciela uczniowie przez 3-5 minut stoją przy swoich
ławkach zamiast siedzieć, ich mózgi są lepiej dotlenione i przygotowane do przyjmowania
informacji. Jeśli pozwolimy uczniom zająć miejsce stojące po bokach lub z tyłu sali, a nawet
damy możliwość siedzenia na blatach biurek, będą oni mieli wybór i zapewniona zostanie
różnorodność w pomieszczeniu, w którym z racji aranżacji miejsc panuje sterylna atmosfera.
W niektórych szkołach, o ile jest to tylko możliwe, warto przenieść naukę poza mury budynku
szkoły, zapewniając w ten sposób ruch potrzebny do osiągnięcia większego zaangażowania
i jednocześnie dania uczniom radości z procesu uczenia się.
Tworzenie spokojnego środowiska
Szkoły musiały dostosować się do zmiany warunków w stosunkowo krótkim czasie, gdy część
uczniów mogła wreszcie wrócić w ich mury. Aby stworzyć salę lekcyjną zachowując przy tym
zasady bezpieczeństwa, można zrobić o wiele więcej niż tylko ograniczyć się do odwrócenia
niektórych krzeseł do góry nogami, aby uniemożliwić uczniom zajęcie określonych miejsc.
Klasa czasów covidowych powinna być środowiskiem spokojnym, z którego usunięte zostały
wszystkie niepotrzebne przedmioty i obiekty. Sposób jej zaprojektowania musi uwzględniać
to, że niektórzy uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach w sposób wirtualny, pozostając
fizycznie we własnym domu.
Przestrzenie nauki – przestrzeń fizyczna i online
Według Dillona (2020), przynajmniej w najbliższej przyszłości nie możemy być pewni,
że będziemy mieli regularną możliwość spędzenia całego czasu roku szkolnego z uczniami
w klasie, dlatego konieczne będzie zaprojektowanie czasu w przestrzeniach fizycznych,
którymi dysponujemy, w taki sposób, aby jak najlepiej wspierać postępy uczniów w sposób
całościowy. Spotkanie twarzą w twarz nie powinno się sprowadzać do zalania ucznia rzeką
informacji podawanych przez nauczyciela, bo większość z nich można też przekazać
w ramach nauki asynchronicznej. Czas w klasie powinien być przede wszystkim
wykorzystywany do promowania rozmowy i relacji oraz (od)budowania społeczności. Warto
podkreślić, że ważne jest, aby wysłuchać obaw i poznać potrzeby emocjonalne uczniów oraz
redukować ich stres, a także wspierać i pomagać im w tym szczególnym czasie.
Codziennością stały się także cyfrowe przestrzenie edukacyjne. Należy je skonfigurować tak,
aby platformy zapewniały łatwy dostęp do zasobów i zadań. Aby uczynić te przestrzenie
bardziej przyjazne dla użytkownika, warto zminimalizować bałagan cyfrowy, który w nich
niekiedy panuje.
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Wszystkie te zmienne wymagają od nauczycieli zaprojektowania środowiska uczenia się
z elastycznością, która pozwoli uczniom na płynne poruszanie się między fizyczną i wirtualną
przestrzenią uczenia się.

3.1.3. Angażujące sesje na żywo z wykorzystaniem systemów do
wideokonferencji
Popularnym komentarzem nauczycieli z pierwszych miesięcy pandemii było to, że – jak
twierdzili – niektórzy z nich nauczyli się w tym czasie więcej niż przez resztę swojej dotychczasowej kariery nauczycielskiej. Oczywiście stwierdzenie to odnosiło się do prowadzenia
edukacji zdalnej, a nauczyciele byli najczęściej wystarczająco otwarci, aby testować różne
opcje i narzędzia. Wyjątkowa sytuacja związana z koronawirusem, w której nauczyciele
i uczniowie zostali zamknięci w swoich domach, wymusiła na nauczycielach łączenie się za
pośrednictwem różnych systemów wideo i platform interaktywnych. Chociaż wprowadzenie
tego rodzaju nauczania w praktyce było rzeczywiście najbardziej znaczącym osiągnięciem
obu stron zaangażowanych w proces edukacji zdalnej, to jednak sposób interakcji z uczniami
był w wielu przypadkach dość tradycyjny. Nauczanie on-line, zwłaszcza tam, gdzie instytucje
systemu oświaty wymagały od szkół nauczania według normalnego planu lekcji, przywróciły
nauczanie w trybie podawczym, prowadzone (monotonnymi) wykładami. Uczniowie w wielu
szkołach znów stali się biernymi słuchaczami (i często odpłacali kompletnym brakiem
zainteresowania w słuchaniu tego przekazu…). To dowód na to, że nawet najbardziej
innowacyjna i nowoczesna technologia może wzmocnić najbardziej konserwatywny sposób
nauczania. To nie jest ta szkoła, do której powinniśmy zmierzać w XXI wieku.
Przełożenie dynamicznej klasy na realia świata wirtualnego lub częściowo wirtualnego nie jest
łatwe. Nie da się po prostu skopiować istniejących rozwiązań z tradycyjnej klasy. Opanowanie
nowych technologii to jedno, ale zapewnienie jakości uczenia się i wprowadzenie aktywnego
uczenia się w praktyce to inne sprawy. Zdalna edukacja wymaga równowagi między sesjami
na żywo i asynchronicznym zaangażowaniem uczniów w różnych konfiguracjach.
Nauczyciele, którzy dawali uczniom więcej swobody i poczucia podmiotowości przed
kryzysem koronawirusa, byli lepiej przygotowani na nowy paradygmat, który niespodziewanie
pojawił się w szkołach. Obecnie nauczyciele zrozumieli, że zwykłe skopiowanie poprzedniego
stylu prowadzenia lekcji i przeniesienie go w świat online nie zadziała. Zarówno dla
nauczyciela, jak i ucznia, spędzanie całego dnia przed ekranem nie zawsze jest wykonalne,
produktywne, a także niekoniecznie jest dobre dla zdrowia.
Jednak sesje na żywo z uczniami są ważne pod wieloma względami. Szkoła to nie tylko
miejsce do nauki, ale także miejsce, w którym młodzi ludzie dorastają i socjalizują się. Właśnie
dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie im poczucia przynależności pod
przewodnictwem nauczyciela jako mentora. Dlatego sesje na żywo muszą obejmować jak
najwięcej interakcji i zaangażowania między uczącymi się, a nie wzmacniać poczucie izolacji
w ich domach.
Wielu nauczycieli czuje się nieswojo, dając uczniom swobodę podczas nauki zdalnej. Chcą
mieć bezpośredni wpływ na uczniów i wydaje im się, że trudno im właściwie ocenić poziom
zaangażowania, a także samopoczucie swoich uczniów. To samo dotyczy jednak nauczania
w klasie. Wielu nauczycieli nadal woli uczyć w tradycyjnym układzie, aby mieć kontrolę nad
procesem nauki. Chcą widzieć twarze wszystkich uczniów, inicjować i monitorować ich
działania. Dawanie większej swobody uczniom poprzez zachęcanie ich do pracy w mniejszych
grupach wymaga innego rodzaju zarządzania klasą. W edukacji zdalnej wydaje się to jeszcze
trudniejsze.
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3.1.3.1. SESJE NA ŻYWO I POKOJE DO PRACY W PODGRUPACH (BREAKOUT
ROOMS)
Systemy do prowadzenia lekcji na żywo z wykorzystaniem połączenia wideo mają
wbudowane narzędzia do angażowania uczniów. Uczniowie mogą brać udział w ankietach,
mogą używać czatu do komentowania lub zadawania pytań. Po uzyskaniu zgody nauczyciela
mogą też oczywiście włączyć dźwięk i kamerę internetową. Wielu nauczycieli przez cały czas
trwania lekcji prowadzi sesje ogólne (plenarne) ze wszystkimi uczniami obecnymi w tym
samym wirtualnym pomieszczeniu. Trudno nazwać to skuteczną edukacją, ponieważ
uczniowie po kilku minutach wideo-wykładów zazwyczaj tracą uwagę i skupienie. Kiedy ich
kamerki są wyłączone, często zaczynają robić inne, ciekawsze rzeczy i… niekoniecznie
związane ze szkołą. Dlatego sesje na żywo z nauczycielem jako prowadzącym wykłady
powinny być raczej ograniczone i warto je zastępować innymi formami interakcji.
Większość systemów wideokonferencyjnych oferuje opcję pokojów do pracy w podgrupach
(ang. breakout rooms), umożliwiając podział uczniów na mniejsze grupy, które
w wydzielonych etapach lekcji mogą prowadzić odrębną, swobodną rozmowę. Ze względu na
małą liczebność grupy, uczniowie nie muszą wtedy prosić o pozwolenie na zabranie głosu.
Podczas sesji w podgrupach uczniowie zasadniczo wchodzą w interakcję bez nadzoru
nauczyciela.

Rys. 21. Pokoje do pracy w podgrupach można wykorzystać do zwiększenia
zaangażowania uczniów podczas sesji lekcyjnej na żywo.

Lekcja zaczyna się i kończy sesją plenarną, z udziałem wszystkich uczniów i nauczyciela.
W trakcie zajęć można organizować sesje pracy w podgrupach. Struktura takiej lekcji jest
identyczna jak w przypadku lekcji stacjonarnej z pracą grupową.
Wykorzystanie wirtualnych sesji w podgrupach to dobry sposób na aktywizację uczniów, ale
wymaga pewnych umiejętności technicznych i pedagogicznych.
3.1.3.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POKOI DO PRACY W PODGRUPACH
(BREAKOUT ROOMS)
Nauczyciele mogą tworzyć pokoje spotkań podczas sesji na żywo i dzielić uczniów na grupy
losowo lub przydzielać ich osobiście. Warto zadbać o ustalenie odpowiedniej ilości czasu,
a także odpowiedniej liczby uczniów w każdej z grup. W zależności od aktywności grupy mogą
liczyć od 3 do 8 osób. Czas pracy w takich grupach zależy od konkretnego zadania, które
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uczniowie mają wykonać. Najlepiej określić optymalną długość zadań, wypróbowując różne
możliwości i uzyskując informacje zwrotne od uczniów (Lam, 2020).
Jasne instrukcje i odpowiedni dobór narzędzi
Kiedy uczniowie zostaną rozesłani do pokojów spotkań, zwykle będą sami, bez możliwości
zadania bezpośredniego pytania nauczycielowi. Jednak niektóre systemy wideo proponują
uczniom funkcję dzwonienia do nauczyciela, aby ten dołączył do ich sesji grupowej. Trzeba
pamiętać o tym, by zawczasu precyzyjnie poinformować uczniów o czasie trwania sesji
w podgrupach, a także o tym, co konkretnie mają w tym czasie do wykonania.
Współdzielony dokument lub cyfrową tablicę do współpracy najlepiej udostępnić jeszcze
przed rozpoczęciem sesji pracy w podgrupach. Dokumenty udostępnione online mogą służyć
do wyświetlania instrukcji i poleceń, ale także do zbierania prac lub materiałów
wypracowanych przez poszczególne grupy.
Role uczniów
Przypisywanie konkretnych ról pomoże uczniom rozpocząć rozmowę i ułatwi równomierne
zaangażowanie poszczególnych członków grupy. Możliwe role: osoba rozpoczynająca
rozmowę, osoba sporządzająca notatki, reporter, osoba mierząca czas, osoba monitorująca
równomierny wkład wszystkich uczniów oraz osoba kwestionująca innych (tzw. adwokat
diabła) (Lam, 2020).
Rola nauczyciela podczas sesji w podgrupach
Nauczyciele mają możliwość odwiedzania swoich uczniów w pokojach spotkań. Zamiast
pozostawać w głównej sesji, mogą oni składać losowe wizyty w poszczególnych podgrupach.
W rzeczywistości te wizyty odzwierciedlają sytuację, w której podczas nauki stacjonarnej
nauczyciel od czasu do czasu przygląda się z boku pracy grupowej, sprawdzając postępy lub
odpowiadając na pytania uczniów.
Nauczyciele mają również możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich zespołów
w pokojach. Można wysyłać wiadomości dotyczące tego, ile czasu pozostało lub udostępniać
inne wskazówki i pomocne przypomnienia.
3.1.3.3. DOSTOSOWANIE DYNAMICZNYCH FORMATÓW PRACY Z UCZNIAMI DO
NAUKI W CZASIE PANDEMII
Ponieważ uczniowie muszą zachowywać dystans społeczny w szkołach, wykorzystanie
dynamicznych formatów pracy, w których uczniowie przemieszczają się po klasie, może być
utrudnione. Pewnym rozwiązaniem, umożliwiającym wprowadzenie dynamicznych formatów
w postaci wirtualnej, jest wykorzystanie technologii. Technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK) mogą również stanowić rozwiązanie umożliwiające wdrożenie aktywnego uczenia się
również w środowisku hybrydowym lub zdalnym.
Nauczyciele muszą szukać kreatywnych rozwiązań, próbując dostosować dynamiczne
formaty do aktualnych kontekstów. Pomoże w tym eksploracja i wykorzystanie różnych
możliwości systemu wideokonferencyjnego. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów:
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Akwarium
Podczas sesji w formacie Akwarium (patrz wyżej rozdział
3.1.1.2.) połowa uczniów bierze udział w dyskusji, a każdy
z nich jest cały czas obserwowany przez innego członka
klasy, siedzącego na obwodzie kręgu zewnętrznego.
W przypadku korzystania z systemu wideokonferencyjnego
uczestnicy dyskusji uzyskują uprawnienia do zabierania
głosu, a moderator (nauczyciel) wyraża zgodę na zabranie
głosu, gdy uczeń podnosi rękę. W międzyczasie
obserwatorzy starają się podsumować punkt widzenia
mówcy, do którego zostali przydzieleni, wypełniając
jednocześnie rubrykę/listę kontrolną, która ma posłużyć
ocenie umiejętności mówienia.
W rundzie polegającej na dawaniu informacji zwrotnej obserwatorzy mogą stworzyć dokument
online ze swoim raportem na temat obserwowanego mówcy. Raport zawiera podsumowanie
głównych argumentów prelegenta, a także informację zwrotną stworzoną w oparciu
o sporządzoną wcześniej listę kontrolną lub rubrykę. Do omawiania raportu mogą posłużyć
pokoje spotkań.
Stoliki eksperckie

W formacie stolików eksperckich (patrz wyżej rozdział 3.1.1.2.) nauczyciel przydziela części
tekstu lub zadania różnym uczniom w grupie. W pierwszej rundzie wszyscy członkowie grupy
czytają, studiują i przetwarzają tę samą część artykułu. W kolejnej rundzie uczniowie pełnią
rolę ekspertów wobec innych członków grupy, którzy wcześniej analizowali inną część tekstu.
Grupa powstała w drugiej fazie pracy posiada tym samym całą wiedzę potrzebną do
wykonania zadania.
Oczywiste jest, że rozwiązaniem realizacji opisanego formatu dynamicznego może być
wykorzystanie pokojów spotkań.

3.2. STREFY NAUKI
Tradycyjne praktyki edukacyjne w klasie charakteryzują się podejściem uniwersalnym, co
oznacza, że całe nauczanie odbywa się w tym samym stałym środowisku, adresując przekaz
w podobny sposób do wszystkich uczniów w szkole. Nowoczesne przestrzenie edukacyjne
mogą zapewniać wiele wariantów pracy w przestrzeni fizycznej i społecznej, umożliwiając tym
samym wykorzystanie różnorodnych podejść pedagogicznych, a także wspierając
personalizację procesu uczenia się. Koncepcja stref nauki stanowi połączenie projektu
fizycznej przestrzeni klasy z innowacyjną koncepcją pedagogiczną.
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3.2.1. Metaforyczne przestrzenie nauki Thornburga
Jednym z badaczy, który miał istotny wpływ na zmianę myślenia o przestrzeniach uczenia się,
jest amerykański futurolog i myśliciel David Thornburg, który część swojego życia
zawodowego poświęcił kwestiom edukacji (Thornburg, 2014). Na długo zanim technologia
dotarła do szkół, rozwinął on ideę stref nauki w sali lekcyjnej.

Rys. 22. Metaforyczne sytuacje edukacyjne wg Davida Thornburga.

W swojej książce Od ogniska do cyberprzestrzeni (2014) Thornburg opisuje cztery
metaforyczne przestrzenie, a zarazem sytuacje uczenia się, w których – jego zdaniem – ludzie
uczą się od wieków. Chociaż technologia przyniosła rewolucję w edukacji, te cztery metafory
uczenia się pozostają niezmienione.
3.2.1.1. OGNISKO
Ognisko to miejsce na snucie opowieści (ang. storytelling), wykorzystywane jako mechanizm
nauczania już od wielu stuleci. Jest to przestrzeń wykładowa, w której grupa uczących się
jednocześnie pobiera nauki od jednej osoby (nauczyciela, prezentera, rówieśnikawspółucznia). Chociaż ten rodzaj otoczenia jest nadużywany w naszym obecnym systemie
edukacyjnym i przez wielu krytykowany, według Thornburga (2014) ma on swoje miejsce
w pełnym scenariuszu lekcyjnym i nie powinien być całkowicie eliminowany. Sesje przy
ognisku muszą być w równowadze z innymi metaforycznymi przestrzeniami uczenia się, ale
jeszcze ważniejszy jest sposób, w jaki nauczyciele wykorzystują ten czas wykładu.
Sesje przy ognisku nie mogą ujawniać wszystkich odpowiedzi, ale mogą stanowić scenę i być
początkiem podróży edukacyjnej. Niestety w naszej szkolno-akademickiej rzeczywistości
wykłady dość często niszczą szansę na dokonywanie odkryć. Tradycyjny tryb podawczy nie
pobudza do prawdziwego myślenia. Sesje przy ognisku powinny nie tyle dostarczyć pełnej
informacji, co raczej popchnąć ucznia do odkrywania wiedzy. Należy skupić się na zadawaniu
pytań, a dokładniej na opracowywaniu pytań, które motywują ucznia do zdobywania
i budowania wiedzy.
Według Thornburga (2014)
z wykorzystaniem projektów.

ognisko
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Sesje przy ognisku doskonale nadają się do tworzenia pytań, na których będą bazowały
projekty. Powinny stanowić scenerię i być początkiem podróży edukacyjnej.
Gawędziarzami mogą być nie tylko sami nauczyciele, występujący na żywo, ale podobną
funkcję mogą pełnić krótkie filmiki. Dodatkową korzyścią płynącą z używania krótkich klipów
wideo jest to, że strefy typu ognisko mogą stanowić część podejścia mieszanego (ang.
blended learning), w którym praca z nauczycielem jest przeplatana pracą ucznia
z wykorzystaniem technologii. W takim trybie filmy te można udostępniać uczniom, aby mogli
je obejrzeć w wybranym przez siebie czasie.
Wykorzystanie filmików wideo jako narratora przy technologicznym ognisku jest podstawą
podejścia odwróconej klasy (flipped classroom). Część wykładowa pełnego scenariusza
nauczania przenosi się do domowego i prywatnego środowiska ucznia, dzięki czemu
nauczyciel zyskuje czas w klasie, aby uczeń mógł go wykorzystać w różnych strefach nauki.
Według Thornburga (2014) nauczanie, w którym interakcja z nauczycielem przenika się
z wykorzystaniem technologii edukacyjnych, stało się poniekąd normą, ponieważ obecnie
uczniowie spontanicznie korzystają z zasobów internetowych podczas lekcji, jak i poza nią.
3.2.1.2. WODOPÓJ
Wodopój to przestrzeń społecznego uczenia się od rówieśników. Nauka odbywa się poprzez
rozmowy między uczniami. Interakcja społeczna generuje wyzwalacze prowadzące do
kolejnego, wyższego poziomu zrozumienia. Po wykładzie uczniowie potrzebują rozmowy.
Szkoły muszą tworzyć środowiska, w których rozmowa czy wymiana są dozwolone
i wspierane. W rzeczywistości uczniowie, którzy najczęściej zasiadają w ławkach ustawionych
w rzędy, zbyt rzadko otrzymują możliwość uczenia się przez dialog. Elastyczne i wygodne
meble sprzyjają rozmowom między uczestnikami lekcji. Thornburg zwraca również uwagę,
że interakcje społeczne pozwalają uczniom uczyć się nowych rzeczy, których nauczyciel
nawet nie jest świadomy.
3.2.1.3. JASKINIA
Oprócz uczenia się przy opowieściach snutych przy ognisku i podczas rozmów z rówieśnikami
przy wodopoju, uczniowie potrzebują również przestrzeni do refleksji. Jaskinia, jak nazywa ją
Thornburg (2014), to przestrzeń zapewniająca prywatność i nastawiona na samokształcenie.
Jest jednym z typów przestrzeni, których najbardziej brakuje w szkołach. Dzięki poczuciu
prywatności jaskinie zapewniają uczniom odpowiednie warunki do skupienia i samodzielnego
przetwarzania informacji. Nowo wybudowane i innowacyjne szkoły zapewniają obecnie więcej
tego typu przestrzeni. Thornburg zwraca również uwagę, że należy zapewnić uczniom
wystarczającą ilość czasu na spokojne korzystanie z przestrzeni jaskini.
3.2.1.4. ŻYCIE
Ostatnią strefę nauki Thornburg nazywa Życiem (2014). Jest to przestrzeń, w której uczniowie
mogą zademonstrować, czego się nauczyli i gdzie ta wiedza może być zastosowana w celowy
sposób.
Tradycyjne laboratoria i pracownie istnieją od dawna. Uczniowie przeprowadzają w nich
doświadczenia, często najpierw demonstrowane przez nauczyciela. Zamiast powielać
standardowe doświadczenia, Thornburg sugeruje, by przestrzenie typu Życie dawały
swobodę eksperymentowania i eksploracji, odchodząc od sytuacji, w której każdy uczeń
otrzymuje do wykonania dokładnie to samo zadanie. Thornburg promuje stosowanie pytań
Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół

58

otwartych, a także podejście interdyscyplinarne, aby przestrzeń Życia była wszechstronnym
środowiskiem do różnorodnych działań.
Przestrzenie tego typu muszą również wspierać ideę, że uczenie się często odbywa się
poprzez majsterkowanie, konstruowanie, budowanie i tworzenie.
Przestrzeń tego typu niekoniecznie musi być przestrzenią fizyczną, ale może być również
bardziej konceptualna, o ile uczniowie otrzymają w niej swobodę uczenia się na własnych
warunkach.

3.2.2. Strefy nauki a aktywności pedagogiczne
Środowiska nauki muszą uwzględniać różne sposoby uczenia się. Efektywne środowisko to
takie, które może oferować szereg różnych udogodnień zamiast wspomnianej już tradycyjnej,
uniwersalnej przestrzeni, w której większość uczniów robi to samo w tym samym czasie.
Różnorodność środowiska uczenia się przynosi dwojakie korzyści. Przede wszystkim pojawia
się tzw. efekt domowego pokoju. Otwarta i elastyczna klasa tworzy domową atmosferę
wygody i swobody, a ta cecha wpływa na motywację i efektywność uczniów.
Drugą korzyścią jest to, że innowacyjne przestrzenie do nauki powinny być przejrzyście
zaprojektowane tak, aby ich funkcjonalność przekładała się na związek z aktywnościami
pedagogicznymi, które chcemy promować.
3.2.2.1. SZEŚĆ STREF NAUKI W KLASIE PRZYSZŁOŚCI (FUTURE CLASSROOM)
SIECI EUROPEAN SCHOOLNET
W 2012 roku w siedzibie organizacji European Schoolnet w Brukseli otwarto Laboratorium
Klasy Przyszłości (Future Classroom Lab, FCL). Przestrzeń ta przedstawia modelową salę
lekcyjną z 6 strefami nauki. Każda strefa reprezentuje konkretną ideę pedagogiczną
i zapewnia meble i sprzęt, które najlepiej pasują do określonej koncepcji pedagogicznej
(więcej na stronie: https://fcl.eun.org/learning-zones).
Sześć stref nauki można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa (czyli strefy interakcji,
wymiany i rozwoju) przedstawia różne tryby interakcji między nauczycielem a uczniami. Druga
grupa (strefy badania/poszukiwania, tworzenia oraz prezentowania) jest związana z różnymi
etapami scenariusza lekcji lub projektu edukacyjnego.
Strefa interakcji
Strefa interakcji odnosi się do tego, co Thornburg (2014) nazywa Ogniskiem (patrz 3.2.1.1
powyżej). Nauczyciel jest dla uczniów ekspertem oraz pełni rolę mistrza ceremonii
prowadzącego uczniów przez wszystkie etapy scenariusza uczenia się.
Strefa interakcji nawiązuje do roli nauczyciela i ucznia. Moglibyśmy opisać kontinuum
zaczynające się od tradycyjnej roli mędrca na scenie przed biernymi słuchaczami, a kończące
się podejściem nauczyciela, który stara się zaangażować wszystkich w klasie, próbując
uczynić z uczniów współaktorów sztuki, a nie tylko publiczność. Ten ostatni opis jest często
najlepszą możliwą praktyką dla nauczycieli, którzy nie mają środków na wprowadzanie zmian
w układzie klasy i muszą trzymać się niezmiennego układu sali lekcyjnej.
Sesje interakcji, w których nauczyciele kontrolują każdy krok, będą nadal odgrywać swoją rolę
w edukacji i są z pewnością cenne, jeśli tylko będziemy pamiętać o spełnieniu pewnych
warunków. Jednym z warunków aktywnej edukacji w klasie, która na pierwszy rzut oka może
wyglądać na tradycyjną, jest próba zaangażowania wszystkich uczniów w proces nauki.
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Tradycyjnie nauczyciele, gdy chcą zaangażować uczniów, starają się zadawać im pytania.
Oczekują, że uczniowie podniosą rękę, a następnie nauczyciel wybierze jednego lub więcej
uczniów, którzy odpowiedzą na pytanie. Takie podejście nie zawsze przekłada się na realne
zwiększenie udziału i zaangażowania każdego ucznia i nie daje mu poczucia, że jest aktorem
spektaklu nauki. Jego zastosowanie często kończy się tym, że jedynie mała grupa uczniów
ma poczucie sukcesu. Co więcej, nauczyciele w wielu przypadkach mają tendencję do
manipulowania zaangażowaniem i odpowiedziami uczniów, aby dotrzeć do końca historii,
którą mieli na myśli. W ten sposób nie mają odpowiedniego wglądu w rzeczywiste problemy,
z jakimi borykają się ich uczniowie.
Sesje interakcji muszą być równoważone aktywnościami w innych strefach (innymi
aktywnościami pedagogicznymi). Należy je stosować z przerwami i naprzemiennie z zajęciami
edukacyjnymi, w których uczniowie mają większą swobodę, bez konieczności podążania
ścieżką i tempem narzuconym przez nauczyciela.
Sesje interakcji dobrze nadają się do zastosowania na początku i na końcu lekcji lub
scenariusza zajęć. Na początku lekcji sesja taka może nakreślić scenę dla dalszych działań.
Nauczyciele mogą w jej trakcie wprowadzić uczniów w podstawowe zagadnienia lub
zaprezentować pytanie projektowe, jeśli scenariusz jest oparty na metodzie projektowej.
Uczniowie mogą wziąć udział w burzy mózgów lub skorzystać z techniki bilet wstępu, aby
podzielić się z innymi swoją dotychczasową wiedzą na dany temat lub dokonać na ten temat
refleksji.
Pod koniec lekcji można przeprowadzić sesję interakcji, kończącą proces nauki bądź też
umożliwiającą udzielenie lub uzyskanie od uczniów informacji zwrotnych, np. w formie tzw.
wyjściówek.
W strefie interakcji uczniowie muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z nauczycielem, który
prowadzi zajęcia w klasie. W większości przypadków nauczyciel używa jako narzędzia tablicy
lub innego obszaru roboczego. Fakt, że uczniowie są zorientowani na nauczyciela,
niekoniecznie oznacza, że muszą siedzieć w rzędach. Układ podkowy, a nawet wyspy,
w którym uczniowie siedzą w grupach, pozwala nauczycielom zwracać się do każdego ucznia,
a jednocześnie uczniowie mają ze sobą kontakt wzrokowy. Najbardziej odpowiednim
rozwiązaniem jest posiadanie elastycznych i mobilnych mebli, dzięki którym można dowolnie
przekształcić ustawienie sali lekcyjnej.
Zamiast wskazywania ucznia, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie, nauczyciel powinien
dać możliwość sformułowania takiej odpowiedzi wszystkim uczniom. W niektórych szkołach
wszyscy uczniowie mają małe tabliczki do pisania, na których mogą zapisywać swoje pomysły
lub mogą w tym celu skorzystać z urządzeń mobilnych. W dzisiejszych czasach technologia
oferuje szeroką gamę rozwiązań, aby głos każdego ucznia był słyszalny. Dzięki urządzeniom
w układzie 1:1 (jedno urządzenia na jednego ucznia) uczniowie mogą wysyłać swoje
indywidualne dane do współdzielonych tablic interaktywnych, a także brać udział w burzach
mózgów, rozwiązywać quizy i ankiety itp. W ten sposób właścicielami tablicy szkolnej stają się
wszyscy uczniowie, podczas gdy dotychczas było to przywilejem nauczyciela.
Warto jednak podkreślić, że sesje interakcji, zwłaszcza gdy są głównym formatem lekcji,
często kończą się modelem interakcji typu jeden rozmiar pasuje do wszystkich, bo nauczyciel
często kontynuuje własną, linearną rozmowę. Musimy o tym pamiętać i nie podążać tą drogą.
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Strefa wymiany
W dzisiejszych czasach dużą wagę przywiązuje się do tego, aby uczniowie współpracowali
ze sobą w klasie. Praca zespołowa może odbywać się na różnych etapach scenariusza, na
przykład podczas fazy badania, tworzenia i prezentowania. Na jakość współpracy składają
się: poczucie bycia współgospodarzem procesu nauki, poczucie współodpowiedzialności
i wpływu na proces decyzyjny. Współpraca w klasie XXI wieku nie ogranicza się do
komunikacji bezpośredniej w trybie stacjonarnym, ale może odbywać się z łatwością online,
zarówno w trybie synchronicznym, jak i w trybie asynchronicznym. W tworzeniu szerokiej
gamy działań komunikacyjnych i współpracy pomóc może z pewnością zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (Davidsen, Georgsen, 2010).
Oczywiste jest, że meble i układ sali mają wyraźny wpływ na stymulowanie współpracy
w klasie. Mobilne meble są z pewnością ważnym czynnikiem, który może ułatwić organizację
lekcji, ale w rzeczywistości kontrola nad przestrzenią, w której odbywa się nauka, spoczywa
w rękach nauczycieli. To oni przed rozpoczęciem lekcji ustawiają przestrzeń według własnego
uznania, niezależnie od tego, czy meble są mobilne czy nie (Brøns, 2021). Nauczyciel
powinien jednak pozwolić uczniom na współtworzenie przestrzeni i dać im możliwość wyboru
miejsca i mebli, które będą mogli wykorzystać do pracy.
Bardzo często widzimy, że po zajęciach lub po zakończeniu dnia przestrzeń jest
porządkowana, co oznacza, że meble wracają do tradycyjnego ustawienia. Może to utrudniać
realizację scenariusza na kolejnych zajęciach – być może warto rozważyć pozostawienie
niektórych sal ze strefami ustawionymi na stałe.
Strefa rozwoju
Nauka nie może ograniczać się do czasu spędzonego pod bezpośrednim nadzorem
nauczyciela. Szkoły muszą zachęcać i przygotowywać uczniów do samodzielnego uczenia
się w kontekście całożyciowym. Strefa rozwoju w sali to przestrzeń do samodzielnej nauki.
Ułatwia uczenie się w bardziej nieformalny sposób i pod wieloma względami daje większą
swobodę uczniom. Mogą oni samodzielnie wykonywać pracę szkolną we własnym tempie
i stylu, pracując samodzielnie lub w małych grupach, ale mogą też koncentrować się na
własnych zainteresowaniach.
Strefy rozwoju można tworzyć w danej klasie, ale często warto się rozejrzeć po częściach
wspólnych szkoły – takie miejsca, w których uczniowie mogą się czuć jak w domu, mogą być
rozmieszczone na terenie całego budynku szkolnego (szczególnie w korytarzach i różnego
rodzaju niszach, wnękach, zaułkach, itp.).
Strefa badania/poszukiwania
Większość nauczycieli zdaje sobie sprawę, że nie zawsze warto zachowywać się jak mędrzec
na scenie. Zamiast słuchać wykładów z objaśnieniami, uczniowie muszą też prowadzić
własne poszukiwania i budować swoją wiedzę. Strefa badania i poszukiwania sprzyja nauce
opartej na dociekaniu i projektach, która wpływa na rozwój choćby umiejętności krytycznego
myślenia. W takim miejscu zachęca się uczniów do samodzielnego odkrywania – mają
możliwość bycia aktywnymi uczestnikami procesu nauki, a nie biernymi słuchaczami. Strefa
badania/poszukiwania łączy się ze stawianiem głębokich i trudnych pytań, które zachęcają
uczniów do udzielenia kreatywnych odpowiedzi.
Miejsce to zapewnia łatwy dostęp do rzeczywistych danych oraz narzędzi do badania i analizy
informacji. Dochodzenie do rezultatów może odbywać się poprzez czytanie, obserwację,
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przeprowadzanie eksperymentów naukowych i ankiet, używanie robotów itp. Uczniowie uczą
się tu, jak znajdować zasoby wysokiej jakości i jak zarządzać informacjami.
Strefa tworzenia
Idea tworzenia i budowania jest nierozerwalnie związana z fazą badań. Zamiast być
konsumentami treści, uczniowie powinni być też ich twórcami. Strefa tworzenia zapewnia
materiały i sprzęt, dzięki którym uczniowie mogą pracować nad własnymi produktami, aby
zaprezentować efekty swojej nauki.
W strefie tworzenia uczniowie wychodzą poza zwykłe powtarzanie informacji. Dokonują
przeniesienia zdobytych informacji na nową treść w wyniku analizy, syntezy i ewaluacji
danych. Tworzenie nowych artefaktów jest jednym ze sposobów na przetwarzanie informacji
w celu budowania własnej wiedzy. Tworzenie daje poczucie sprawczości i oferuje możliwości
spersonalizowanej nauki. Pozwala uczniom ćwiczyć wyobraźnię i wprowadzać innowacje.
Strefa prezentowania
Wcześniej grupa odbiorców działań uczniowskich często ograniczała się do jednej osoby:
nauczyciela. To właśnie on był w większości przypadków jedyną osobą, która czyta lub ogląda
pracę ucznia. Jednak nauka stała się bardziej społeczna. Uczniowie mogą i powinni się teraz
dzielić tym, co stworzyli.
W ramach strefy prezentowania coraz więcej nauczycieli nie tylko organizuje ocenę
koleżeńską, ale także uwzględnia pracę grupową.
3.2.2.2. MEBLE I WYPOSAŻENIE
Ważną rolę we wspieraniu nauki w opisanych powyżej strefach odgrywają meble
i wyposażenie sali. Imms (2020) mówi o czterech aspektach ewaluacji tego, czy dane meble
są odpowiednie do zastosowaniach w przestrzeni szkolnej:
Potrzeba funkcjonalna – meble muszą być elastyczne, mobilne i wspierać nauczycieli
i uczniów w realizacji ich celów edukacyjnych.
Wygoda, bezpieczeństwo i zdrowie – meble muszą uwzględniać ergonomię, a jednocześnie
umożliwiać swobodę poruszania się w danej przestrzeni.
Praktyczna użyteczność – meble powinny być dla użytkownika intuicyjne w użyciu i nie
wymagać obszernego instruktażu w zakresie regulacji lub przemieszczania.
Atrakcyjność psychologiczna – meble powinny mieć atrakcyjne wykończenie, które przyciąga
uczniów i tworzy pożądaną atmosferę w środowisku nauki.
3.2.2.3. WDRAŻANIE STREF NAUKI
Istnieją pewne fałszywe przekonania dotyczące wdrażania stref nauki. Strefy te w pierwszej
kolejności odwołują się do koncepcji pedagogicznych. Mówią one o tym, co jest ważne dla
procesu uczenia się. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi
w klasie, aby wspierać poszczególne aktywności pedagogiczne odpowiadające konkretnym
strefom. W klasie z wydzielonymi strefami nauki uczniowie mają łatwy dostęp do odpowiedniej
konfiguracji przestrzennej i sprzętowej, dzięki czemu szybciej i bardziej efektywnie mogą
wykonywać określone czynności związane z jednym lub kilkoma aktywnościami.
Ideę stref wyznaczonych w sali lekcyjnej należy jednak traktować elastycznie. Nawet jeśli
nauczyciel skupia się na konkretnych aktywnościach pedagogicznych, nie oznacza to, że dla
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wszystkich tych aktywności trzeba stworzyć oddzielne, stałe strefy. Dzięki elastycznym
meblom można zmienić kształt klasy i stworzyć strefy tu i teraz, gdy będą akurat potrzebne
w danym momencie procesu nauki. Sale lekcyjne można na przykład łatwo przekonfigurować,
aby wspierać współdziałanie i pracę w grupach lub umożliwić uczniom prezentację efektów
ich pracy w nieformalnym otoczeniu.
Nawet jeśli strefy zostały utworzone jako obszary wyraźnie oddzielone, raczej wyznaczone
obszary nie będą wystarczająco duże, aby pomieścić wszystkich uczniów. Stąd niektórzy
nauczyciele zapraszają swoich uczniów do rotacji stanowisk lub wychodzą w przestrzeń
wspólną szkoły. Sale lekcyjne przyszłości ze strefami nauki powinny jednak być wystarczająco
wszechstronne, aby pomieścić szeroki zakres aktywności na danej przestrzeni, nawet jeśli
dana czynność przebiega lepiej z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi i mebli. Na
przykład wygodne pufy na podłodze mogą być idealnym rozwiązaniem do słuchania podcastu,
ale czynność tę można wykonywać równie dobrze siedząc na ławce lub na podłodze w innej
części klasy.
Strefy nauki mogą się zazębiać i na siebie zachodzić. Laboratorium Klasy Przyszłości
w Brukseli składa się z sześciu stref promujących sześć koncepcji pedagogicznych. Jak widać
na rysunku poniżej, meble i wyposażenie niektórych stref są wymienne. Strefy nauki, takie jak
strefa interakcji, wymiany i prezentowania, opierają się w większości przypadków na
komunikacji werbalnej, dlatego ważne jest w tym przypadku wykorzystanie elastycznych,
wielozadaniowych mebli. Strefy badania/poszukiwania oraz tworzenia mogą wymagać
wykorzystania konkretnego sprzętu i wyposażenia, które można udostępnić w ramach
połączonych lub nakładających się stref. Strefa rozwoju promuje samodzielne zdobywanie
wiedzy, dlatego będzie się wiązać z tworzeniem miejsc, w których uczniowie mogą znaleźć
intymność zarówno do pracy osobistej, jak i pracy grupowej. Strefy rozwoju i tworzenia można
również zorganizować poza salą lekcyjną.

Rys. 23. Strefy nauki i organizacja przestrzeni w Laboratorium Klasy Przyszłości.
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3.3. PRZESTRZENIE NAUKI W SZKOŁACH
Sposób projektowania tradycyjnych szkół opiera się na tradycyjnym układzie sal lekcyjnych.
Tego typu szkoły są w rzeczywistości zbiorami podobnych do siebie, oddzielnych klas
połączonych korytarzami. Przeważnie nie zachęcają uczniów do korzystania z terenu całej
szkoły jako wspólnej przestrzeni do nauki. Lekcje odbywają się w zamkniętych przestrzeniach,
gdzie nauczyciele realizują jeden przedmiot po drugim, w ustalonym przedziale czasowym
i dla ustalonej grupy uczniów.
W innowacyjnej edukacji podejście powinno być inne. Cały obszar szkoły traktuje się jako
potencjalną przestrzeń do nauki. Wiele szkół próbuje obecnie uwzględnić przestrzenie, które
nie są w pełni wykorzystywane w budynku szkolnym, a nawet eksplorować przestrzenie
pozaszkolne, badając możliwości ich wykorzystania jako potencjalnych przestrzenie do nauki
(np. poprzez budowę zadaszonych pomieszczeń poza budynkiem, ale na terenie szkolnym).
Jednocześnie szkoły współpracują z organizacjami lub członkami społeczności lokalnej, aby
udostępniać swoje przestrzenie na zajęcia pozalekcyjne i same korzystają z takich przestrzeni
poza terenem szkoły.

3.3.1. Parametry związane z przestrzenią
W tej publikacji wielokrotnie pisaliśmy o tradycyjnie ustawionej i statycznej sali lekcyjnej,
w której występują stereotypowe role zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Zastanawiając się
na nowo nad reorganizacją przestrzeni nauki, musimy wprowadzić zestaw parametrów, które
opisują role, a także relacje i pozycjonowanie zarówno uczniów, jak i nauczyciela. Jest dla nas
jasne, że przestrzeń do nauki nie ogranicza się już do tradycyjnej klasy.
Rola nauczyciela

Ustawienie uczniów

Format przestrzeni

Nauczyciel jako prowadzący

Każdy indywidualnie

Publiczna

Nauczyciel towarzyszy
uczniowi / Nauczyciel jako
trener

Mały grupy

Prywatna, ograniczenie
rozpraszaczy

Samodzielna nauka

Razem

W pełni wirtualna

Rola nauczyciela
Oczywiste jest, że rola nauczyciela oddziałuje na przestrzeń. Nauczyciel, który chce
prowadzić uczniów przez każdy etap lekcji (nauczyciel jako prowadzący), będzie potrzebował
bezpośredniego (lub wirtualnego) wizualnego kontaktu ze swoimi uczniami. Jeśli uczniowie
uzyskają większą swobodę (np. w pracy grupowej), nauczyciele nie muszą mieć takiego
przeglądu wszystkich uczniów i vice versa. Jeśli nauczyciele zajmą pozycję z boku,
towarzyszącą uczniowi, i wcielą się w role trenerów, uczniowie mogą zachować większy
dystans społeczny i korzystać na przykład z miejsc do odpoczynku poza klasą lub z innych
wspólnych przestrzeni. Dzięki samodzielnej nauce możemy pójść nawet o krok dalej.
Uczniowie zyskują pełną swobodę w wykonywaniu zadania, a bezpośredni nadzór
nauczyciela znika. Oczywiście daje to jeszcze większą swobodę w korzystaniu z przestrzeni
do nauki.
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Ustawienie uczniów
Ustawienie uczniów odnosi się do społecznego wymiaru procesu edukacyjnego. W niektórych
przypadkach uczniowie pracują nad zadaniem indywidualnie. Mogą również pracować
w mniejszych grupach, ale nauka może się też odbywać w trybie plenarnym, tzn. nauczyciel
komunikuje się ze wszystkimi uczniami.
Ten wymiar społeczny nauki ma także konsekwencje przestrzenne. To nie tylko kwestia
praktycznej organizacji, ale także wygody pracy.
Format przestrzeni
Różne role nauczyciela można powiązać z różnymi pozycjami społecznymi uczniów.
Rzeczywiste warunki przestrzenne mogą różnić się rodzajem prywatności i odległością
uczniów od siebie. Zajęcia odbywające się w klasie są domyślnie publiczne, ponieważ
wszyscy uczniowie mają kontakt wzrokowy i słuchowy z resztą grupy i nauczycielem. Niektóre
szkoły tworzą obecnie przestrzenie do nauki, w których grupy uczniów mogą pracować
z zachowaniem większej prywatności lub całkowicie bez udziału innych uczniów. Pracując
wirtualnie, głównie w domu, kontakt fizyczny jest całkowicie ograniczony.
Imms (2016) przedstawił różne opcje siedzenia uczniów, dodając parametr związany
z bodźcami rozpraszającymi (wzrokowymi bądź słuchowymi) oraz z liczbą uczniów
zaangażowanych w dane zadanie.

Rys. 24. Nauka i różne pozycje społeczne uczniów.
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3.3.2. Typologia przestrzenna szkoły

Rys. 25. Rekonfiguracja przestrzeni nauki w szkole.

Powyższy rysunek pokazuje, w jaki sposób format nauki może zmienić konfigurację
przestrzeni: od wydzielonych sal lekcyjnych po otwartą przestrzeń, czyli po model, w którym
przeprojektowaniu ulega cała szkoła, stając się jedną dużą przestrzenią lekcyjną (dzieloną
według bieżących potrzeb). Obecnie wiele szkół z tradycyjnym układem klas zbudowanych na
rzucie prostokąta poszukuje sposobów na poszerzenie fizycznej przestrzeni i bada możliwości
wykorzystania części mniej używanych przestrzeni, takich jak korytarze, nisze i wnęki.
W drugim przypadku widzimy sale lekcyjne, które w razie potrzeby dają uczniom dostęp do
dużej, wspólnej przestrzeni. Konsekwencją wykorzystania wspólnych przestrzeni w budynku
szkolnym jest to, że uczniowie mają co najmniej kontakt wzrokowy z uczniami innych klas,
którzy mogą jednocześnie z tych samych przestrzeni korzystać. Nauczyciele mogą również
celowo mieszać uczniów do wspólnych zajęć z innymi grupami klasowymi (patrz poniżej).
Trzecia i czwarta opcja zilustrowana na powyższym rysunku wykracza poza ideę oddzielnej
klasy jako podstawowego elementu projektu szkoły. Kilka klas wraz ze swoimi nauczycielami
może dzielić ze sobą wspólną przestrzeń, rezygnując częściowo lub całkowicie z podziału
przestrzennego budynku szkoły na osobne sale lekcyjne.
Trzecia opcja oferuje mniejsze, częściowo wydzielone obszary dające nieco większe poczucie
prywatności, chroniące uczniów przed rozpraszaczami wzrokowymi i akustycznymi. Ostatnia
opcja bywa czasami nazywana stodołą – w tym przypadku całkowicie zarzucono pomysł
tworzenia wydzielonych sal lekcyjnych.
Imms (2017) definiuje różne typy formatów przestrzennych i przedstawia kontinuum,
po którego jednej stronie znajduje się wydzielona sala lekcyjna jako domyślne miejsca uczenia
się, przechodząc docelowo w kierunku szkoły jako wspólnej przestrzeni uczenia się
z tradycyjną salą lekcyjną jako formatem będącym odstępstwem od reguły.
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Rys. 26. Formaty przestrzeni – przejście od tradycyjnych do otwartych przestrzeni nauki (Imms, 2016).

Imms (2016) wskazuje również, że innowacyjne projektowanie nie prowadzi automatycznie
do innowacyjnych praktyk pedagogicznych. Zmiana tradycyjnego środowiska nauki na
innowacyjne środowisko uczenia się jest częścią programu przejściowego, w którym
zaangażowany jest cały personel szkoły, i który prowadzi do efektywnego wykorzystania całej
przestrzeni. Opis kontinuum nie wskazuje na związek przyczynowy między przestrzenią
a jakością podejść pedagogicznych (Imms, 2016).

3.3.3. Transformacja szkół
Przekształcenie tradycyjnej szkoły z salami lekcyjnymi o stałym ustawieniu w bardziej otwarte
i elastyczne środowisko uczenia się wymaga uwzględnienia istniejącej infrastruktury
i architektury. Istnieje (długi) proces zmian, począwszy od łatwych, przystępnych i możliwych
dzięki chęciom nauczyciela i akceptacji ze strony władz szkoły, aż po trudne, kosztowne
i zależne od decyzji na szczeblu ministerialnym lub organu prowadzącego.
Twarda architektura obejmuje budowę szkół i rozszerzeń do istniejących budynków, ale także
zmian wewnętrznych, takich jak remont i przeprojektowanie przestrzeni, w ramach których
usuwa się ściany, wymienia drzwi itp. Tego typu zmiany w większości przypadków nie są
ustalane przez szkołę lub nauczycieli, ale wymagają zgody i finansowania ze strony organu
prowadzącego. Architektura miękka obejmuje zmiany, które mogą leżeć w mocy administracji
szkoły i samych nauczycieli.
Oczywiście w pierwszej kolejności szkoły muszą zastanowić się nad potrzebami
pedagogicznymi, a następnie dokonać zmian w przestrzeni sal lekcyjnych i budynku.
Wyzwaniem jest dopasowanie potrzeb pedagogicznych do koncepcji architektonicznej.
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3.3.3.1. MATRYCA ZMIAN
Jo Tondeur (2019) opracował matrycę, która ułatwi wsparcie szkoły w transformacji
przestrzeni. Tondeur proponuje umieszczenie na osi X zasad pedagogicznych, a na osi Y
umieszcza rozwiązania pedagogiczne.
Oś pedagogiki
Od poziomu pedagogicznego uzależnione jest zapotrzebowanie na konkretne przestrzenie.
Lista nie jest wyczerpująca, ale opiera się na obserwacjach szkół. Poszczególne obszary
można powiązać z umiejętnościami XXI wieku.
•

Najważniejsza jest komunikacja. Nacisk kładziony jest na komunikację między
uczniami a nauczycielami, ale także pomiędzy samymi uczniami lub samymi
nauczycielami.

•

Uczenie się razem. Nacisk kładziony jest na prawdziwą współpracę między uczniami
z jednej klasy lub między uczniami z wielu klas.

•

Indywidualne talenty. Każdy uczeń jest inny i ma swoje uzdolnienia, dlatego
każdemu z nich należy dać możliwość rozwoju we własnym tempie i na własnym,
indywidualnym poziomie.

•

Poziom praktyczny. Uczniowie chcą być aktywni. Nie uczymy się wyłącznie przez
słuchanie innych, ale przez własną aktywność i tworzenie różnych rzeczy.

•

Dobrostan. Szkoła to więcej niż miejsce do nauki. Uczniowie chcą przebywać
w komfortowym środowisku, w którym będą szanowani jako ludzie.

•

Szkoła nie jest wyspą. Nauka nie odbywa się już w odosobnionej szkole. Szkoły chcą
przenieść zajęcia edukacyjne do realnego świata. Nauka może odbywać się również
poza klasą i poza budynkiem/terenem szkoły.

Oś architektoniczna
Na osi architektonicznej, Jo Tondeur (2019) wymienia 5 strategii, które pomogą znaleźć
rozwiązanie dla parametrów pedagogicznych. Znajdują się tu elementy miękkiej i twardej
architektury, a zasady te mają zastosowanie w klasie, szkole i poza nią.

Rys. 27. Pięć strategii znalezienia rozwiązania dla pedagogicznych parametrów architektury.
W oparciu o wizję Jo Tondeur (2019).

•

Przegląd. Każda szkoła ma niewykorzystane przestrzenie lub miejsca, które można
wykorzystać jako przestrzeń, w której odbywa się nauka. Mogą to być korytarze,
hole, nisze, wnęki, przestrzenie komunikacyjne, strychy itp.
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•

Podział. Podział przestrzeni na różne strefy. Można to zrobić dodając ścianę,
ale także przestawiając meble i używając w razie potrzeby przegród.

•

Połączenie. Tworzenie połączeń (fizycznych, wizualnych, funkcjonalnych) pomiędzy
istniejącymi przestrzeniami w budynku szkolnym.

•

Dobudowa. Dodanie dodatkowych przestrzeni do budynku szkoły (budowa lub
pozyskiwanie sąsiednich budynków lub nawet adaptacja terenu na zewnątrz budynku
pod konkretną działalność pedagogiczną).

•

Wyjście poza szkołę. Wykorzystywanie przestrzeni w otoczeniu szkoły (np. obiektów
użyteczności publicznej) oraz współdzielenie przestrzeni szkoły ze społecznością do
zajęć pozalekcyjnych.

3.3.3.2. PRZEGLĄD PRZESTRZENI NAUKI
Ważne jest, aby myśląc o potencjalnej przestrzeni do nauki wziąć pod uwagę całą szkołę
(i nie tylko), odchodząc na chwilę od przekonania, że nauka powinna odbywać się tylko
w znormalizowanej sali lekcyjnej. Z drugiej strony należy pamiętać, że przekształcenie
wszystkich klas w przestrzenie, które mają wszystko, nie jest realistyczne. Tak się nie uda.
Na podstawie wizyt w szkołach i przeglądu istniejących badań Jo Tondeur (2019) podaje kilka
przykładów istniejących przestrzeni uczenia się. W swojej publikacji pt. Inspiratiegids voor
Klasinrichting en Scholenbouw opisuje środowiska uczenia się w budynku szkolnym i poza
nim. Są to albo przestrzenie odpowiednie na sesje plenarne z całym zespołem klasowym,
mniejsze przestrzenie do pracy grupowej, albo mikroprzestrzenie dla pojedynczych uczniów.
Niektóre przestrzenie nadają się do prowadzenia ogólnych lekcji w klasie, inne do
prowadzenia zajęć bardziej specjalistycznych. Oto kilka przykładów:
Nauczanie ogólne:
•

Pracownia 21: Przestronna sala lekcyjna ze strefami nauki (Sala przyszłości).

Przestrzenie specjalistyczne:
•

Czarne pudełko: izolowane, zamknięte środowisko do tworzenia produktów
multimedialnych.

•

Fablab: przestrzeń robocza do tworzenia i budowania artefaktów oraz prototypów.

Przestrzenie mikro i przestrzenie wspólne:
•

Kokon: przestrzenie do indywidualnej nauki bez rozpraszaczy.

•

Forum: przestrzeń, w której uczniowie siedzą obok siebie, słuchając lub oglądając
prezentacje lub przedstawienia.

•

Kącik kawowy: przestrzeń, gdzie uczniowie mogą siedzieć razem i prowadzić
nieformalne interakcje.

•

Ulica nauki: korytarz wykorzystany jako przestrzeń do pracy w podgrupach,
z wykorzystaniem dodatkowych ścianek.

•

Bańka robocza: przestrzeń do pracy grupowej z ograniczeniem dystraktorów.
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3.3.3.3. SPEKTRUM PRZESTRZENI NAUKI
Na koniec musimy to podkreślić: zmiany w środowisku uczenia się nie zachodzą z dnia na
dzień. Jest to złożony i wieloetapowy proces obejmujący opracowanie wizji pedagogicznej,
zaangażowanie pracowników i kwestie budżetowe. Heidi Hayes Jacobs (2017) opracowała
spektrum przestrzeni uczenia się, pokazując kolejne etapy zmian, począwszy od tych
w małych, pojedynczych klasach, po otwarte innowacyjne środowiska uczenia się w szkole
i poza nią.
Poniższa infografika przedstawia różne etapy transformacji przestrzeni edukacyjnej.

Rys. 28. Spektrum przestrzeni nauki (Jacobs, 2017; wykorzystane za zgodą Heidi Hayes Jacobs).

Powyższa infografika pokazuje, jak nauczyciele i szkoły mogą zacząć od najbardziej
podstawowych zmian, takich jak przenoszenie mebli i wyposażenia, ale nie powinny się
zatrzymywać, aby stworzyć bardziej przyjazne i bardziej otwarte środowisko nauki.
Etap 1: Rearanżacja przestrzeni klasowej. Nauczyciele pracują z tym, co już mają. Może to
być przestawianie mebli, dodawanie nowych i usuwanie starych mebli.
Etap 2: Wymiana mebli. Zastąpienie przestarzałych, standardowych mebli takimi krzesłami
i stołami, które są ergonomicznie dopasowane do rozmiarów i wieku uczniów.
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Etap 3: Zmiana przeznaczenia przestrzeni w budynku szkoły. Tworzenie dodatkowych
przestrzeni do nauki poza klasą poprzez zmianę przeznaczenia i adaptację przestrzeni w całej
szkole.
Etap 4: Zaprojektowanie i budowa dobudówek do istniejącej struktury (wewnątrz i zewnątrz).
Projektowanie i wznoszenie dobudówek lub dokonywanie zasadniczych zmian w wewnętrznej
strukturze szkoły.
Etap 5: Wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych i pozaszkolnych. Nauka może odbywać się
poza budynkiem szkoły, w tym także w przestrzeniach dostępnych lokalnej społeczności
Etap 6: Stworzenie kompletnie nowego projektu szkoły z szerokim wachlarzem
wielozadaniowych przestrzeni nauki. Budowa całkowicie nowej szkoły, która odzwierciedla
innowacyjną wizję stworzoną i podzielaną przez wszystkich interesariuszy.
Etap 7: Opracowanie i stworzenie nowych form nowoczesnego środowiska uczenia się.
Odejście od obecnego pojęcia szkoły w kierunku projektowania przestrzeni do nauki dla
określonych grup uczniów z ich specyficznymi potrzebami.

Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół

71

Rozdział 4. Środowiska uczenia się i
wyzwania z tym związane
Jest kilka powodów, dla których powinniśmy zmienić lub przynajmniej dostosować przestrzeń
do nauki w naszych szkołach, aby była bardziej elastyczna dla celów pedagogicznych.
Innowacyjne/elastyczne środowiska uczenia się mogą pomóc w następujących obszarach:
•

Rozwijaniu autonomii uczniów;

•

Zaangażowaniu uczniów w naukę;

•

Wzmocnieniu współpracy między uczniami;

•

Bardziej wyrafinowanym i efektywnym wykorzystaniu TIK w edukacji i rozwoju;

•

Wspieraniu nauki poza klasą;

•

Wspieraniu różnicowania procesu edukacyjnego;

•

Zabezpieczeniu potrzeb uczniów o niskich umiejętnościach;

•

Promowaniu życzliwości;

•

Dawaniu chęci/budowaniu motywacji do nauki;

•

Zapewnieniu uczniom komfortowych warunków pod względem fizycznym,
psychicznym i moralnym.

Z drugiej jednak strony, wprowadzanie innowacyjnych środowisk uczenia się może również
stanowić poważne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy procesu nauczania i uczenia się.
Wyzwania te można podzielić na trzy kategorie: te związane z nastawieniem, z zestawem
narzędzi oraz z zestawem umiejętności. Trzeba też pamiętać, że coraz większą rolę
w edukacji XXI wieku zaczynają też odgrywać wirtualne środowiska uczenia się.

4.1. WYZWANIA ZWIĄZANE Z NASTAWIENIEM
Ogromna zmiana w kierunku innowacyjnie zaprojektowanych przestrzeni uczenia się wymaga
dokonania znaczących zmian w postawach. Konieczne jest porzucenie nastawienia na
trwałość i pójście w kierunku nastawienia na rozwój, co dla wielu dyrektorów i nauczycieli
może się okazać niezwykle trudne i dawać powody do niepokoju i niepewności. Taka zmiana
nie przychodzi bez wysiłku, a rezygnacja ze starych nawyków czy przekonań i tworzenie
nowych wymaga ciężkiej pracy (Benade, 2017).
Początkowo wielu nauczycieli może nie rozumieć przyczyn uzasadniających konieczność
innowacji. Nauczyciele tacy mogą mieć problem z określeniem, dlaczego takie zmiany są w
ogóle konieczne. Być może niełatwo będzie przekonać ich, że proponowane lub sugerowane
rozwiązania faktycznie zaspokoją potrzebę gruntownych przekształceń w sferze nauczania
i uczenia się. Nauczyciele mogą odczuwać frustrację lub niezadowolenie z powodu braku
partycypacyjnej dyskusji na temat motywów przekształcania przestrzeni i nieuwzględniania
ich pomysłów na etapie projektowania. Dlatego właśnie transformacja przestrzeni uczenia się
wymaga starannego przygotowania poprzez zaproszenie ich do podejmowania dyskusji,
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decyzji, wspólnego planowania i negocjacji, a wreszcie do wypracowania wspólnej wizji nowej
przestrzeni, aby nauczyciele mogli się w ten proces zaangażować. Aby skutecznie przejść od
tradycyjnych do innowacyjnych środowisk uczenia się, nauczyciele i uczniowie, a nawet
rodzice powinni mieć aktywny głos i poczucie sprawczości w projektowaniu przestrzeni
uczenia się (Niemi, 2020).
Ważne jest również, aby dyrektorzy szkół byli wizjonerami otwartymi na innowacje
i wspierającymi nowe praktyki dotyczące przeprojektowywania przestrzeni edukacyjnych.
Zdając sobie sprawę z konieczności wyjścia poza zwykłe sposoby uczenia się i rozwijania
umiejętności uczenia się na miarę XXI wieku, dyrektor szkoły może i powinien działać jako
lider i moderator przekształcania środowiska nauki (Kariippanon, Cliff, Okely, Parish, 2020).
Aby nastąpiła zmiana paradygmatu w kierunku uczenia się i nauczania, wymagana jest
wiedza i umiejętności dyrektorów, którzy powinni wspierać nauczycieli i personel szkoły,
współpracując z nimi w celu wprowadzenia innowacji w środowisku uczenia się (Fletcher,
Everatt, Mackey, Fickela, 2020). Oprócz zapewnienia niezbędnego czasu, zasobów
i możliwości planowania, dyrektor pełni istotną rolę w zmianie, włączając w ten proces całą
szkołę, dając możliwość uwzględnienia różnych perspektyw. To dyrektorzy, jako szkolni
liderzy, powinni kierować procesem transformacji, tworząc wspólną wizję i poczucie
odpowiedzialności za cele, wartości i przyszłe praktyki w środowisku uczenia się, tworząc
klimat motywujący pracowników szkoły, a tym samym rozwijając szkołę jako społeczność
(Niemi, 2020). Powinni również mieć elastyczne podejście, aby innowacje w przestrzeniach
uczenia się dostosowywać do lokalnych realiów i potrzeb społeczności szkolnej.
Wreszcie, swoje nastawienie do zmiany środowiska edukacyjnego powinni zmienić także
uczniowie. Projekt przestrzeni nauki odzwierciedla tożsamość i wartości szkoły. Jeśli
uczniowie samodzielnie korzystają z różnych przestrzeni w szkole, rozwijają swoje poczucie
przynależności, co sprzyja ich dobremu samopoczuciu w szkole (Duthilleul, 2019). Wbrew
powszechnemu przekonaniu, szkoła nie jest zbiorem zamkniętych pomieszczeń, sale lekcyjne
nie służą wyłącznie prowadzeniu lekcji, korytarze to nie tylko ciągi komunikacyjne,
a pracownie i laboratoria nie są wyłącznie po to, żeby można w nich przeprowadzać
doświadczenia i eksperymenty. Nauka może odbywać się wszędzie, a innowacyjne szkoły
powinny zapewniać możliwość uczenia się w każdym miejscu. Na przykład włączenie
wspólnych przestrzeni szkoły jako miejsc, gdzie może się odbywać nauka pozwala zwiększyć
średnią przestrzeń edukacyjną przypadającą na jednego ucznia. Korytarze, ciągi
komunikacyjne, podłogi i dziedzińce szkolne mogą być wykorzystywane jako miejsca do nauki
indywidualnej, w parach lub w grupie.
Aby przywyknąć do elastycznych przestrzeni do nauki uczniowie potrzebują też czasu.
W innowacyjnych środowiskach edukacyjnych istnieje oczekiwanie, że uczniowie w ramach
własnej nauki będą współpracować i zachowywać się bardziej autonomicznie.
Samozarządzanie lub samoregulacja, która jest niezbędna do spersonalizowanego uczenia
się, staje się łatwiejsza dzięki nauce opartej na współpracy w elastycznych przestrzeniach.
Z drugiej strony, niektórym uczniom przystosowanie się do tej elastyczności i swobody wyboru
po wielu latach ścisłej i kontrolowanej nauki może zająć więcej czasu. Właśnie dlatego warto
zapewnić im wsparcie, aby stopniowo stali się bardziej samodzielni we własnym uczeniu się
(Benade, 2017).
Jak wskazuje Benade (2017), aby nauczyciele stali się bardziej innowacyjni i otwarci na
zmiany niekoniecznie potrzebna jest jakaś wyjątkowa przestrzeń. Z drugiej strony taka
przestrzeń pomaga wspierać innowacyjność w nauczaniu. Chociaż nauczyciele uważają,
że tradycyjna konfiguracja klasy bardziej sprzyja celom dydaktycznym, czasami łatwiej
wpłynąć na zmianę ich myślenia, niż na zmianę codziennej praktyki pedagogicznej. Zwłaszcza
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w sytuacjach pełnych stresu lub notorycznego zmęczenia nauczyciele mają tendencję do
przełączania się na tradycyjne tryby nauczania oraz stare i dobrze znane strategie
zarządzania klasą. Dlatego Benade (2017) stwierdza, że elastyczne środowisko uczenia się
nie gwarantuje transformacji w kierunku nowoczesnych praktyk nauczania i uczenia się,
chociaż jest czynnikiem takie zmiany ułatwiającym.
Podsumowując, nie można oczekiwać natychmiastowej zmiany nastawienia nauczycieli
i uczniów, gdy tylko przeprojektuje się (lub po prostu odświeży) przestrzeń, w której
funkcjonują. Przestrzeń, aktywność nauczyciela i perspektywy uczniów wzajemnie na siebie
wpływają, a adaptacja do nowej przestrzeni uczenia się jest procesem, który można wesprzeć
regularnie stosując nowe praktyki oraz starając się przywyknąć do nowej, złożonej sieci relacji
z uczniami i innymi nauczycielami (Deed i in., 2020). Taka zmiana może zająć dłuższy czas.
W tym trudnym procesie otwartość na adaptację oraz współpracę z personelem i uczniami
w celu znalezienia rozwiązań, odzwierciedlającą wspierający etos szkolny i otwartość na
naukę, może być korzystna w zmianie sposobu myślenia. Stworzenie innowacyjnej atmosfery
w szkole, która promuje iteracyjne, ciągłe doskonalenie jakości i umożliwia rozwój metodą
prób i błędów, cykle planowania, działania i refleksji lub obserwacyjne uczenie się może
ułatwić transformację szkoły i pomóc podążać społeczności szkolnej w pożądanym kierunku
(Kariippanon, Cliff, Okely, Parish, 2020).

4.2. WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZESTAWEM NARZĘDZI
W sytuacji idealnej, nowe środowisko nauki powinno być zaprojektowane z wykorzystaniem
mobilnych, ergonomicznych, rekonfigurowalnych mebli i technologii cyfrowych dostępnych do
użytku podczas zajęć w dowolnym miejscu i czasie. Innowacyjna przestrzeń nauki powinna
spełniać potrzeby użytkowników (tj. uczniów i nauczycieli) pod kątem celów pedagogicznych
dzięki zastosowaniu elastycznych mebli i nowych technologii cyfrowych (Duthilleul, 2019).
Nauczyciele powinni otrzymać możliwość skoncentrowania się na swoim głównym celu, czyli
móc skupić się na uczniach i ich potrzebach edukacyjnych, bez konieczności spędzania zbyt
długiego czasu na poruszaniu się po różnych częściach lub strefach przestrzeni uczenia się,
a projekt powinien im to ułatwiać (Niemi, 2020 ). Mając to na uwadze, nauczyciele i uczniowie
mogą napotkać pewne trudne problemy dotyczące układu nowej przestrzeni uczenia się, które
należy przezwyciężyć.
Niektórzy nauczyciele mogą sądzić, że nie ma możliwości, by fizyczny projekt i umeblowanie
przestrzeni mogły w wystarczającym stopniu uwzględniać różne praktyki uczenia się, zgodnie
z ich oczekiwaniami. Innymi słowy, może istnieć rozbieżność między projektem przestrzeni
fizycznej a preferowanym przez nauczycieli sposobem uczenia (Niemi, 2020). W doborze
mebli i aranżacji przestrzeni, szkoły mogą postawić na współpracę z zewnętrznymi
konsultantami i ekspertami lub dokonywać tych wyborów samodzielnie, bez pomocy
z zewnątrz. Według Kariippanon i in. (2020), w przypadku współpracy z konsultantami
zewnętrznymi, naprawdę skutecznym rozwiązaniem może być zorganizowanie
interaktywnych warsztatów z pracownikami szkoły i wspomaganie ich w refleksji nad
potrzebami, życzeniami i wymaganiami. Pomoże to współtworzyć środowisko uczenia się
oparte na specyficznej pedagogice, kontekście i kulturze konkretnej szkoły. Jeśli jednak
budżet jest ograniczony, szkoły mogą nie zdecydować się na skorzystanie z porad
zewnętrznych ekspertów i zaprojektować przestrzeń z różnymi meblami, na które je po prostu
stać, a tym samym nie trzymać się określonego w projekcie zestawu mebli (Kariippanon i in.,
2020). Jeśli chodzi o pokonywanie wyzwań spowodowanych niewłaściwym doborem mebli
lub nieefektywnym układem sali, zarówno opcja z wykorzystaniem ekspertów zewnętrznych,
jak i opcja podejmowania samodzielnych decyzji mają swoje zalety i wady. Kluczowym
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punktem w obu sytuacjach jest danie nauczycielom większego wpływu na podejmowane
decyzje i dokładne rozważenie potrzeb uczniów już na wstępnym etapie procesu
projektowania. Bezwzględnie też – jeśli szkoła inwestuje w nowe meble, muszą one być
naprawdę dobrej jakości. Nie można opierać się na kryterium „najniższej ceny”, ponieważ
może się okazać (i są takie przypadki potwierdzone), że zakupione wyposażenie po roku czy
dwóch latach użytkowania ulegnie zniszczeniu lub przestanie spełniać swoją funkcję.
Kolejny problem związany jest z rozplanowaniem przestrzeni fizycznej wykorzystywanej
podczas zajęć. Otwarta charakterystyka innowacyjnych przestrzeni nauki oraz wzrost
poziomu mobilności fizycznej może powodować hałas, zakłócenia, przerwy lub rozproszenie
uwagi uczniów i grup uczących się, co rodzi dodatkowy stres i powoduje problemy
z koncentracją zarówno u nauczycieli, jak i uczniów. Problem też może wystąpić zwłaszcza w
zatłoczonych salach lekcyjnych lub w kontekście nauczania jednej lub dwóch klas
jednocześnie przez dwoje nauczycieli. W tradycyjnej klasie nauczycielowi łatwiej jest
zidentyfikować hałaśliwych i kłopotliwych uczniów, tymczasem w elastycznej przestrzeni jest
to trudniejsze. Dodatkowo, jeśli nauczyciele i ich uczniowie zbyt często zmieniają lokalizację
i poruszają się po klasie, nauczyciele mogą mieć obawy, że proces nauki może stracić swoją
ciągłość, co może powodować obniżenie jego efektywności.
Problemy związane z tymi zagadnieniami można rozwiązać poprzez staranne planowanie
zajęć (Niemi, 2020). Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Kariippanon
i jej współpracowników (2018) dotyczącymi percepcji i doświadczeń kadry szkolnej
korzystającej z elastycznych środowisk nauki, nauczyciele w ramach zarządzania
zachowaniem uczniów zalecają ustalanie i podawanie uczniom informacji o oczekiwaniach
i możliwościach korzystania z przestrzeni i mebli. Co więcej, aby zmniejszyć poziom hałasu,
co wydaje się nieodzowne przy prowadzeniu zajęć w elastycznych przestrzeniach, można
zastosować niektóre elementy konstrukcyjne wpływające na akustykę wnętrza (takie jak
szklane ścianki lub ekrany dźwiękochłonne). Ustawienie sali lekcyjnej można także
negocjować z uczniami, co może prowadzić do ciekawych doświadczeń edukacyjnych,
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Wyzwaniem może być również zintegrowanie wyposażenia technologicznego z nową
aranżacją przestrzeni. Jeśli różne technologie włączamy do środowiska uczenia się w sposób
przypadkowy i losowy, to szanse na to, że te urządzenia będą sprzyjały uczeniu się są
niewielkie, więc wdrożenie technologii cyfrowych powinno być dobrze zaplanowane i zgodne
z celami uczenia się (Özerbaş i Erdoğan (2016), cytowany w: Fletcher i in., 2020). Ponadto
istnieje możliwość skorzystania z porad konsultanta technologicznego w celu zinterpretowania
potrzeb szkoły i określenia konkretnych systemów, które pozwolą te potrzeby zaspokoić.
Sama obecność technologii nie wpłynie pozytywnie na uczenie się. Zatem ważne jest jej
efektywne wykorzystanie, aby miała dobry wpływ na uczenie się, co jest możliwe dzięki
analizie perspektyw pedagogicznych.
Wykorzystując wzajemne oddziaływanie pedagogiki, przestrzeni i technologii, nauczyciele
najczęściej nie potrzebują budowania nowej szkoły lub klasy, a jedynie remontu/rekonfiguracji
swoich tradycyjnych szkół lub sal lekcyjnych. Jednak taki proces może być postrzegany przez
administratorów, nauczycieli i rodziców jako czasochłonny, kosztowny i ryzykowny (zwłaszcza
w sytuacji niedoboru pomieszczeń szkolnych w stosunku do liczby uczniów). Aby temu
przeciwdziałać, projektanci lub architekci muszą konsultować się z użytkownikami przestrzeni,
dyskutować i współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tworząc tym samym
wspólną misję. Powinni oni uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, upodobania, niechęci,
ale i pomysły nauczycieli oraz treści programowe. Jeśli chcą wejść w ten proces jeszcze
głębiej, mogą zbadać oczekiwania użytkowników przestrzeni, zapoznać się z dobrymi
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praktykami i naszkicować prototyp projektowanej przestrzeni. W celu obniżenia kosztów
projektanci mogą zmienić przeznaczenie istniejących zasobów. Zaprojektowanie środowiska
edukacyjnego przyszłości wymaga przejścia od myślenia o misji i celach do myślenia
o konkretach działań, które będą się w danej przestrzeni odbywać.

4.3. WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZESTAWEM UMIEJĘTNOŚCI
Szybka transformacja tylko na poziomie dekoracji zewnętrznej raczej nie zapewni
wymaganego pozytywnego wpływu na naukę. Przejście z tradycyjnej klasy do innowacyjnej,
elastycznej przestrzeni nauki wymaga również wprowadzenia zmian na poziomie pedagogiki,
które jednak zależą w dużej mierze od poziomu kompetencji nauczyciela. Aby kształcić
w sobie zdolność przystosowania się i rozwijać kompetencje pedagogiczne, nauczyciele
powinni przejść przeszkolenie z zakresu aktywnych technik oraz innowacyjnych środowisk
uczenia się. Nauczycielom należy zapewnić wsparcie w przechodzeniu do nowych
przestrzeni, ponieważ potrzebują czasu na odpowiednie przyjęcie i wdrożenie nowej
pedagogiki, materiałów i urządzeń technologicznych (Duthilleul, 2019). Innymi słowy, wszyscy
muszą nauczyć się korzystać z nowej przestrzeni uczenia się. Czasami może to trwać cały
rok szkolny lub dłużej. Badanie przeprowadzone przez Fletchera, Everatta, Mackeya i Fickela
(2020) na temat innowacyjnych środowisk nauki wykazało, że nauczyciele są tym bardziej
skłonni korzystać z elastycznych środowisk nauki i TIK do celów pedagogicznych, im więcej
zdobyli w tym zakresie doświadczenia praktycznego.
Potrzeba przystosowania swoich praktyk pedagogicznych do nowych środowisk uczenia się
może u niektórych nauczycieli wywoływać sprzeczne odczucia, którym towarzyszą
niepewność oczekiwań i niepewność wychodzenia ze strefy komfortu (Niemi, 2020).
To właśnie pierwsze wyzwanie, z którym trzeba sobie poradzić. Nauczyciele przyzwyczajeni
do kontrolowania procesu lekcji, uczniów, materiałów i narzędzi najprawdopodobniej
potraktują propozycję radykalnej zmiany przestrzeni z niewielkim przekonaniem lub nawet
nieufnością. Według Benade (2017), nawet jeśli niektórzy nauczyciele doceniają wartość
decentralizacji uczenia się i nauczania, mogą mieć tendencję do wracania do swoich starych
i lepiej wypróbowanych sposobów nauczania.
Nauczyciele stają przed wyzwaniem, jakim jest inne spojrzenie na praktyki pedagogiczne
w nowych przestrzeniach edukacyjnych. Pedagogika stopniowo przechodzi od uczenia się
ukierunkowanego na nauczyciela do podejścia skoncentrowanego na uczniu. Popularność
zyskują innowacyjne metody pedagogiczne, takie jak uczenie się oparte na projektach,
zróżnicowanie instruktażu tak, aby dopasować go do potrzeb ucznia oraz wykorzystanie TIK
do personalizacji nauki. Fakt, że uczniowie i nauczyciele nie mają stabilnej przestrzeni do
pracy i interakcji (np. z przyczyn finansowych lub wywołanych przeładowaniem podstaw
programowych), może wywoływać wśród nauczycieli obawy związane z nadmierną
fragmentaryzacją procesu edukacyjnego. W efekcie w sytuacji, gdy uczniom należy objaśnić
złożone pojęcia, które są trudne do zrozumienia bez wsparcia doświadczonego pedagoga,
preferowanym wyborem może wydawać się proces nauczania kierowany przez nauczyciela.
Dlatego zmiany w otoczeniu edukacyjnym powinny dziać się w sposób oddolny, a nie odgórny,
tak, aby przy opracowywaniu praktyk szkolnych brane były pod uwagę potrzeby i zastrzeżenia
zgłaszane przez nauczycieli (Niemi, 2020).
Przekształcenie przestrzeni edukacyjnej stanowi dla nauczycieli wyzwanie w postaci
konieczności zwiększenia współpracy, zaangażowania w planowanie zespołu i dzielenia się
obowiązkami. Nauczyciele coraz częściej współpracują ze sobą, stosując, zwłaszcza podczas
zajęć interdyscyplinarnych, technikę współnauczania z kolegą lub koleżanką i wykorzystując
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do tego elastyczne przestrzenie. Benade (2017) wyjaśnia, że chociaż jest to korzystne
z punktu widzenia wdrażania do różnorodności i tworzenia nowych możliwości uczenia się,
szczególnie na początku może to niektórym nauczycielom sprawiać trudność. Mowa
zwłaszcza o tych pedagogach, którzy mają wyższy poziom odporności na zmiany, co wynika
z faktu, że w trakcie takiej pracy mogą być obserwowani przez swoich kolegów i koleżanki,
tymczasem w tradycyjnym modelu nauczania korzystają z większej sfery prywatności.
Przejście od konwencjonalnej lekcji z jednym nauczycielem do innowacyjnych praktyk
nauczania ramię w ramię z kolegą czy koleżanką wiąże się z potrzebą wyjścia ze strefy
komfortu, co z kolei wymaga czasu. Z drugiej strony, gdy zespół nauczycieli zacznie
harmonijnie pracować, nie starając się siebie nawzajem w oceniać lecz wspierać, lekcje mogą
przebiegać płynniej i wydajniej. Aby było to możliwe, konieczne jest dobre zarządzanie
dynamiką zespołu. Aby wesprzeć kolegę czy koleżankę podczas interdyscyplinarnych zajęć
prowadzonych przez dwóch nauczycieli jednocześnie w innowacyjnych środowiskach uczenia
się, nauczyciele muszą sobie wzajemnie pomagać i wykorzystywać swoje mocne strony
(Benade, 2017).
W skutecznym wdrażaniu zmian pedagogicznych i transformacji w projektowaniu przestrzeni
fizycznej pomóc może również podejście etapowe. Zamiast decydować się na odgórnie
narzucony proces, lepiej zacząć od bardziej zmotywowanych i przekonanych, chętnych do
wprowadzania zmian pracowników szkoły, a potem włączać po kolei resztę nauczycieli,
zachęcając ich do wprowadzania innowacji. W ten sposób nauczyciele i uczniowie mogą mieć
możliwość doświadczania nowych przestrzeni poprzez obserwację, praktykę, refleksję, ocenę
i stopniową adaptację. Mogą obserwować wykorzystanie tych nowych przestrzeni w akcji
i oceniać wpływ tych przestrzeni na proces uczenia się. Wsparcie udzielone przez kolegów
i koleżanki może stanowić zachętę do zaakceptowania nowego ustawienia sali, zwłaszcza
w przypadku tych mniej chętnych nauczycieli, którzy boją się zmian (Kariippanon, Cliff, Okely,
Parish, 2020).
Inne wyzwania to potencjalna możliwość rozpraszania uwagi i hałas, co wymaga od
nauczycieli rozwinięcia umiejętności zarządzania lekcją. Kariippanon (2018) opisuje, że praca
zespołowa, zatłoczone i otwarte przestrzenie mogą powodować hałas. Ponadto, do
większego rozproszenia uczniów może dojść także w wyniku zwiększenia nacisku na
współpracę, niewystarczającej samodyscypliny, użytych mebli oraz sposobu ich ustawienia,
swobody pracy w różnych częściach klasy i mniejszej kontroli ze strony nauczyciela. Aby
poradzić sobie z tymi problemami, nauczyciele muszą pomagać uczniom, na przykład
stosując nieszablonowe myślenie. W związku z tym korzystne jest rozwijanie umiejętności
nauczycieli za pomocą zrównoważonych programów budowania potencjału, dotyczących
tego, jak produktywnie wykorzystywać elastyczne przestrzenie uczenia się.
Fizyczna zmiana w przestrzeni pociąga za sobą konieczność zapewnienia wsparcia dla zmian
w sferze pedagogicznej, co pozwoli w pełni skorzystać z możliwości, jakie zapewnia
innowacyjna przestrzeń edukacyjna. Dlatego zapewnienie nauczycielom wysokiej jakości
rozwoju zawodowego może podnieść ich umiejętności pedagogiczne w zakresie
projektowania, tworzenia i pełnego korzystania z przestrzeni. Skuteczne w zachęcaniu
nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami z kolegami i poszerzania wiedzy na temat
sposobów doskonalenia warsztatu nauczycielskiego mogą być na przykład nauczycielskie
społeczności uczące się, czyli grupa nauczycieli mająca podobne cele rozwoju i wspierająca
się w ich osiągnięciu (Kariippanon i in., 2020)
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4.3.1. Zachowanie się i nauka w innowacyjnych/elastycznych
przestrzeniach edukacyjnych (punkt widzenia ucznia)
Zmiana w środowisku uczenia się, wpływa na podejście pedagogiczne nauczycieli
i zachowanie uczniów podczas uczenia, a zatem na kluczowe elementy procesu
edukacyjnego. Dzisiaj integralną częścią innowacyjnych środowisk uczenia się jest
technologia, a uczniowie postrzegają ją jako naturalny element ich życia. Ponadto większość
z nich posiada wiele urządzeń cyfrowych i aplikacji, które można wykorzystać podczas lekcji
(nawet jeśli nie wszystkie z nich potrafią wykorzystywać efektywnie). Istnieje kilka badań,
w których można zaobserwować i określić wpływ innowacyjnych środowisk uczenia się na
nauczycieli i uczniów. Na przykład Davies i in. (2013) dokonali przeglądu 210 projektów
szkolnych dotyczących elastycznej przestrzeni nauki i odkryli, że przestrzeń ta sprzyja
efektywności nauki, zwłaszcza uczniowskiej kreatywności i komunikacji, a także
profesjonalizmowi nauczycieli. Z kolei Byers i in. (2014) twierdzą, że innowacyjne przestrzenie
uczenia się wpływają na postawy uczniów, ich poziom zaangażowania i jakość doświadczenia
edukacyjnego oraz na lepsze wyniki w nauce.
Badanie przeprowadzone przez Benade (2017), skupiające się na wpływie elastycznych
środowisk uczenia się i analizujące praktyczne doświadczenia nauczycieli i uczniów,
pokazuje, że przejście z tradycyjnych klas do elastycznych środowisk edukacyjnych umożliwia
aktywną naukę. Korzystne zmiany w sposobie pracy i postawach uczniów wyjaśnia się
w następujący sposób:
•

Innowacyjne przestrzenie uczenia się przyniosły wyższy poziom zróżnicowania zadań
w modelach pracy grupowej i współpracy.

•

Większa mobilność w przestrzeni edukacyjnej i swoboda wyboru miejsca pracy
pomagają zmniejszyć niewłaściwe zachowanie i brak zaangażowania uczniów. Jest to
trend odwrotny do tego, jaki można zaobserwować w przestrzeni klasowej
z pojedynczą przestrzenią, w której nauczyciel ma mniej przestrzennych możliwości
zwiększających motywację uczniów.

•

Możliwość swobodnego wyboru zagadnień, które ich interesują w ramach programów
nauczania lub niektórych praktyk uczenia się sprawia, że uczniowie mają poczucie
sprawczości w odniesieniu do swojej nauki. Mając większą autonomię, łatwiej im
przejąć odpowiedzialność za własne postępy.

•

Ponieważ proces nauczania i uczenia się jest bardziej spersonalizowany, uczniowie
zdają sobie sprawę, że edukacja nie skupia się na nauczycielach. Potrafią dzięki temu
wykazywać wyższy poziom refleksyjności, określać swoje indywidualne potrzeby
i zmieniać preferencje uczenia się.

•

Elastyczność i mobilność stwarzają możliwości wykorzystania różnych przestrzeni do
różnych celów, a także pozwalają wykorzystać urządzenia mobilne w sposób bardziej
zróżnicowany i z większą intensywnością.

•

Otwarta atmosfera przestrzeni nauki umożliwia większą socjalizację, poprawiając
w ten sposób współpracę i poszerzając sieć relacji między uczniami.

Jak widać, innowacyjne środowiska uczenia się powodują wzrost poziomu aktywnego
zaangażowania uczniów. Byers, Imms i Hartnell-Young (2018) ustalili, że dzięki przestrzeniom
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umożliwiającym większe zróżnicowanie działań edukacyjnych uczniowie spędzili więcej czasu
na tworzeniu, udoskonalaniu i przekazywaniu informacji zwrotnej swoim rówieśnikom. Można
zatem stwierdzić, że o ile wprowadzane są wraz ze zmianami dotyczącymi metod
pedagogicznych, modyfikacje przestrzeni uczenia się przyczyniają się do zmiany dynamiki
władzy wśród nauczycieli i uczniów, którzy stają się dla siebie równorzędnymi partnerami
w edukacji. Krótko mówiąc, elastyczne przestrzenie uczenia się sprzyjają pedagogice
skoncentrowanej na uczniu, samoregulacji, współpracy, autonomii i zaangażowaniu uczniów,
co skutkuje przyjemniejszą, wygodniejszą, integracyjną i bardziej interaktywną nauką
(Kariippanon i in., 2018).

4.3.2. Zarządzanie nauczaniem w innowacyjnych/elastycznych
przestrzeniach nauki (punkt widzenia nauczyciela)
Nowe środowiska uczenia się z elastycznym ustawieniem i innowacyjnymi technologiami
oznaczają dla nauczycieli zmianę zachowań i postaw wobec uczenia się oraz potrzebę
sięgnięcia do odmiennych umiejętności i metod organizowania procesu nauki. Według Deeda
(Deed et al., 2020), kluczową kwestią i główną siłą napędową adaptacji praktyk nauczania we
współczesnych środowiskach uczenia się jest sprawczość nauczyciela. W zależności od
czynników kontekstowych, społecznych, kulturowych, organizacyjnych, przestrzennych
i pedagogicznych, nauczyciel na różne sposoby wciela ją w życie, przekładając ją na
stosowane praktyki edukacyjne.
W swoim badaniu Deed i in. (2020) proponują pojęcie modelu wdrożeniowego, aby wyjaśnić,
w jaki sposób nauczyciele zmieniają praktyki i rozwijają sprawczość, dostosowując swoje
nauczanie do elastycznych środowisk uczenia się. Zgodnie z tym modelem w procesie
adaptacji do innowacyjnych środowisk edukacyjnych nauczyciele przechodzą przez etapy:
świadomości, eksperymentowania i spójności. Na etapie świadomości nauczyciele napotykają
i identyfikują nowe możliwości przestrzenne, odpowiadające różnym praktykom
pedagogicznym, co z kolei prowadzi do zmiany sposobu myślenia. Na etapie eksperymentów
nauczyciele wypróbowują różne sposoby wykorzystania pedagogiki w nowej przestrzeni,
modyfikując metody nauczania w drodze prób i błędów, ale podmiotowość (sprawczość)
nauczyciela i innowacyjne praktyki, które wykorzystuje, nie są jeszcze stabilne. Na etapie
spójności nauczyciele dochodzą do sytuacji, w której mogą świadomie wykorzystywać
przestrzeń i praktyki pedagogiczne w spójny sposób. Osiągnięcie etapu spójności wymaga
przybrania przez nauczyciela roli aktywnego ucznia (Deed i in., 2020). Etapy te sugerują,
że adaptacja nauczyciela do nowego modelu pracy jest procesem stopniowym, a skuteczne
nauczanie w elastycznym środowisku edukacyjnym wymaga czasu. Szereg badań wskazuje,
że przejście z konwencjonalnych środowisk nauki na elastyczne przestrzenie przynosi
pozytywne rezultaty w zakresie nauczania i uczenia się. Nambiar w swoim badaniu stwierdza,
że w innowacyjnych przestrzeniach edukacyjnych nauczyciele chętniej sięgają po metody
oparte na pedagogice skoncentrowanej na uczniu, których wdrożenie umożliwia technologia.
Nauczyciele są facylitatorami w klasie i przydzielają uczniom zadania, które wymagają
współpracy i pracy grupowej (Nambiar i in., 2017).
W badaniu przeprowadzonym przez zespół Byers, Imms i Hartnell-Young (2018) obserwacji
poddano nauczycieli i uczniów szkół średnich w Australii oraz oceniono wpływ przejścia do
innowacyjnych środowisk uczenia się. Wyniki pokazały, że po przejściu z pozycji nauczyciela
przy tablicy na czele klasy, w kierunku elastycznego modelowania procesu edukacyjnego
skoncentrowanego na uczniu zaobserwowano znaczny spadek proporcji czasu spędzanego
przez nauczycieli na stosowaniu trybu podawczego, dzięki czemu przestał on być
dominującym elementem pedagogicznym. Ponadto, w razie potrzeby, nauczyciele zaczęli
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stosować tryb podawczy w bardziej skoncentrowany, wyrafinowany i responsywny sposób,
zwiększając w ten sposób poziom zrozumienia uczniów, którzy zadawali więcej pytań, chętnie
brali udział w klasowych dyskusjach i udzielaniu informacji zwrotnych. Wynika z tego,
że zmiana ustawienia przestrzennego klasy wymusza zmianę preferencji pedagogicznych
wśród nauczycieli i podnosi świadomość konieczności zmiany sposobu myślenia oraz
modyfikacji już istniejących technik. Po pewnym czasie nauczyciele zmienili sposób
nauczania tak, że możliwe było zróżnicowanie aktywności uczniów, uwzględniając zadania
polegające na tworzeniu, ewaluacji, udoskonalaniu i pracy własnej. Inne zmiany obejmowały
zróżnicowanie interakcji między uczniami, od pracy indywidualnej z pojedynczym uczniem lub
z całą klasą aż po format pracy z mieszanymi grupami. Także narzędzia TIK stosowane były
w mniejszym stopniu do przekazywania i prezentowania informacji, a bardziej do
nawiązywania kontaktów i współpracy między uczniami.
Jednocześnie Benade (2017) stwierdził, że nauczyciele w elastycznych przestrzeniach są
bardziej aktywni, energiczni i poruszają się wśród grup uczniów angażując się we wspierające
interakcje oraz oceniając uczniów w procesie bieżącej obserwacji. Nauczyciel może pełnić
wiele ról – może być moderatorem pracy warsztatowej, instruktorem dużych grup lub nadzorcą
pracy swoich uczniów. Większość nauczycieli pracujących w elastycznych przestrzeniach
stwierdziła, że praca w takim środowisku poprawiła ich postrzeganie swojej pracy jako
edukatora; ważną rolę odgrywały w tym postrzeganiu wspólna praca zespołowa z kolegami,
obopólne korzyści z dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, wzajemne wsparcie w trybie
współnauczania (ang. team teaching), wyrwanie z pracy w izolacji w tradycyjnych salach
lekcyjnych oraz możliwość pracy z większą liczbą uczniów w motywujący sposób.
W związku z powyższym można stwierdzić, że elastyczne środowiska edukacyjne umożliwiają
generowanie fundamentalnej zmiany w praktykach nauczycieli. W miarę jak przyzwyczajają
się oni do nowych przestrzeni, zmiany stają się trwalsze i z upływem czasu zwiększają swoją
efektywność. Nauczyciele dokonują bardziej świadomych wyborów dotyczących stosowania
innowacyjnych i aktywnych podejść pedagogicznych, a z czasem zaczynają też bardziej
produktywnie wykorzystywać technologię, aby ich lekcje były bardziej skoncentrowane na
uczniu.

4.3.3. Jak “przetrwać” ucząc w wirtualnym środowisku edukacyjnym
Wirtualne środowiska uczenia się to elastyczne przestrzenie, będące elektronicznymi
obrazami wielowymiarowego świata (Thomas, 2009). Podczas gdy fizyczne środowisko
uczenia się może wpływać na uczniów, niezwykle silnie wzmacniając proces edukacyjny
i tworząc emocjonalne przywiązanie do samej przestrzeni (Graetz, 2006), wirtualne
środowiska uczenia się ułatwiają tworzenie sieci relacji społecznych i decentralizację, co
ułatwia rozwiązywania problemów i osiągania celów edukacyjnych. Sieć relacji społecznych
uczniów w środowiskach wirtualnych jest bardziej złożona i mniej przewidywalna, ponieważ
kieruje się ich własnymi preferencjami i priorytetami. Wirtualne środowiska uczenia się nie są
środowiskami skupionymi na uczniu ani na nauczycielu. Zamiast umacniania struktury
hierarchicznej, w której nauczyciel jest w centrum procesu nauczania, decentralizacja promuje
tworzenie się sieci wewnętrznie zmotywowanych osób, co ułatwia naukę opartą na
współpracy i zaangażowaniu (Kirschner, 2004; Thomas, 2009; Weller, 2007). Co więcej,
zaangażowanie uczniów lub aktywne i celowe włączenie uczniów w proces edukacyjny stoi
u podstaw nowoczesnego podejścia do nauczania i uczenia się. Co za tym idzie, zarówno
fizyczne, jak i wirtualne środowisko uczenia się powinno zachęcać ucznia do
zaangażowanego udziału w procesie nauki.
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Bostock (2018) twierdzi, że podczas uczenia się na odległość, poza dystansem fizycznym
i czasowym, uczniowie i nauczyciele napotykają wirtualny dystans spowodowany luką
psychologiczną i komunikacyjną. Pomiędzy informacjami przekazywanymi przez nauczyciela
a ich zrozumieniem przez ucznia może nastąpić utrata znaczenia lub nawet nieporozumienie.
Sytuacja ta powoduje u uczniów poczucie izolacji i odłączenia, co wpływa na spadek
motywacji i poziomu zaangażowania. Aby temu przeciwdziałać, nauczyciele powinni:
•

Ustalać jasne oczekiwania dotyczące form uczestnictwa w zajęciach online, tempa,
postępów, celów uczenia się i sposobów oceniania.

•

Korzystać z metod pedagogicznych, spersonalizowanych strategii i praktyk zgodnie
z profilem uczniów i potrzebami uczenia się na wirtualnych platformach, dobierając
odpowiedni poziom ich elastyczności bądź sztywności.

•

Zapewnić uczniom różne materiały do nauki i zaprezentować je w sposób interaktywny
i możliwie przystępny.

•

Wybierać odpowiednie formy dialogu i interakcji między treścią, nauczycielem
i uczniami tak, aby otrzymywać lepsze reakcje, stymulować dyskusję, współpracę,
dzielić się doświadczeniami, spersonalizowaną informację zwrotną itp.

Nauczyciele muszą określić odpowiednie proporcje autonomii, dialogu i struktury wirtualnych
środowisk uczenia się w oparciu o potrzeby uczniów (Bostock, 2018). W związku z tym można
powiedzieć, że nauczyciele powinni określać optymalny poziom zaangażowania uczniów
w wirtualną naukę w zależności od profilu swoich uczniów.
W środowiskach wirtualnych nauczyciele napotykają również inne poważne problemy. Wśród
nich do najbardziej rozpowszechnionych zaliczyć można kwestie techniczne, brak
wystarczających kompetencji cyfrowych, trudności w zarządzaniu czasem, utrzymywanie
motywacji uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych, dostosowanie stylu
i metod pracy do nauczania na odległość oraz brak/niedostatek interakcji osobistej. W związku
z tym nauczyciele wciąż zastanawiają się z troską nad tym, jak stworzyć wysokiej jakości
środowisko do nauki. Wykorzystanie wirtualnych możliwości dzięki zastosowaniu cyfrowych
platform edukacyjnych wymaga umiejętności pedagogicznych, które pozwolą zapewnić
lepsze warunki uczenia się. Ponadto wprowadzanie nowych technologii i nowych praktyk
pedagogicznych wymaga nowych sposobów pracy i nowych kompetencji nauczycieli, takich
jak umiejętności techniczne, poznawcze i społeczne (Gynne, Persson, 2018). Dlatego
nauczyciele muszą zrewidować swój model procesu nauczania pod kątem strategii nauczania
i uczenia się oraz oceniania. Poniżej kilka sugestii, które warto uwzględnić w procesie
nauczania w modelu zdalnym:
•

Umiejętności TIK: Nauczyciele powinni doskonalić umiejętności uczniów w zakresie
TIK, które zakłada wykorzystanie komputerów do pozyskiwania, ewaluacji,
przechowywania, wytwarzania, prezentowania i wymiany informacji oraz
komunikowania się i uczestniczenia w sieciach współpracy przez internet
(Rekomendacja Parlamentu Europejskiego i Rady, 2006).

•

Bezpieczeństwo: Nauczyciele powinni tworzyć bezpieczne wirtualne środowisko
uczenia się. Ponadto powinni rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów, co oznacza
bezpieczne i krytyczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz
edukować ich w zakresie dobrych nawyków online, uprzejmości w sieci i zagrożeń
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związanych z internetem. W ten sposób pomagają uczniom rozwijać pozytywną
tożsamość cyfrową.
•

Czas trwania zajęć: Zawartość lekcji nie powinna być zbyt długa, by tym samym nie
sprzyjać rozproszeniu, ani na tyle krótka, aby spowodować brak powiązań między
poszczególnymi treściami edukacyjnymi.

•

Moderacja zajęć: Nauczyciele powinni zarządzać psychologiczną atmosferą uczenia
się i angażować uczniów w proces nauki.

•

Interakcja: Nauczyciele powinni ułatwiać uczniom interakcję społeczną pomiędzy
sobą, dlatego warto zachęcać ich do wspólnej nauki przez współdziałanie w zespole.
Warto różnicować interakcje między uczniami i nauczycielami, stosując aktywności
wymagające różnych wzorców interakcji, takich jak praca w mieszanych grupy, praca
z całą klasą, praca w parach i praca indywidualna.

•

Treści nauczania: Nauczyciele powinni tworzyć i wykorzystywać treści, które nadają
się do wykorzystania w środowisku cyfrowym i są odpowiednio motywujące. Treści
powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający uczniom aktywne
zaangażowanie w proces uczenia się.

•

Materiały: Nauczyciele powinni przygotowywać materiały, które są przyjazne
i dostępne dla użytkownika.

•

Ocenianie: Nauczyciele powinni oceniać wyniki uczniów w taki sposób, aby ułatwiać
im postępy i sprzyjać procesowi nauki. Jednak w środowisku wirtualnym format takiej
oceny może być ograniczony, dlatego nauczyciele powinni starannie dobierać sposób
oceniania tak, aby był najlepszy dla uczniów. Dobrą alternatywą dla oceniania
sumującego (czyli stawiania ocen), może być ocenianie kształtujące, skupione na
udzielaniu informacji zwrotnej i wskazywaniu uczniowi obszarów, nad którymi powinien
popracować i sposobów nauki. Dostępne jest wiele narzędzi online, które doskonale
współgrają z ocenianiem kształtującym, skupionym na procesie a nie na ostatecznym
efekcie procesu edukacyjnego.

Wirtualne środowiska edukacyjne oferują nowe sposoby zarządzania klasą. Proces ten
wymaga od nauczycieli aktualizacji i rewizji dobrze znanych i sprawdzonych technik
zarządzania klasą. Dobrym punktem wyjścia może być zaproszenie uczniów do udziału
w tworzeniu kodeksów postępowania i zasad obowiązujących podczas zajęć online. Ponieważ
nauka zdalna większości uczniów wciąż kojarzy się z nowością, tworzenie własnych,
niepowtarzalnych norm dla niej może być atrakcyjne i będą bardziej skłonni do ich
przestrzegania. Innym ważnym punktem jest umiejętne korzystanie z narzędzi
technologicznych i testowanie ich zanim sięgnie się po nie podczas zajęć. Poznanie
i wypróbowanie technicznych właściwości i funkcji nowych aplikacji i narzędzi cyfrowych
oszczędzi nauczycielom sytuacji prowadzących do rozpraszania uwagi uczniów.
W rozwijaniu kontaktów i sprawniejszym zarządzaniu zachowaniu uczniów pomaga
utrzymywanie stałego kontaktu i zdrowych relacji z klasą poprzez kontakty online lub
telefonicznie, nie zapominając także o angażowaniu rodziców. Najważniejsze jednak by
pamiętać i pogodzić się z tym, że przyzwyczajenie się do nauki zdalnej w wersji online
wymaga czasu i stopniowo będzie przebiegało coraz sprawniej. Zarówno uczniom jak
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i nauczycielom łatwiej rozpocząć przechodzenie do wirtualnych przestrzeni metodą małych
kroków, czyniąc regularne postępy i rozwijając się z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień.
Dziś nie ma potrzeby określania konkretnego miejsca do nauki – uczniowie mogą zdobywać
wiedzę i umiejętności w dowolnym miejscu i czasie. Dlatego granice między środowiskiem
fizycznym i wirtualnym będą się stopniowo zacierać, w miarę jak innowacyjne technologie,
takie jak na przykład rozszerzona rzeczywistość (AR) i rzeczywistość wirtualna, staną się
bardziej powszechne.
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