TECHNOLOGIA W EDUKACJI SZKOLNEJ

W dobie XXI wieku technologia zaczyna dominować w różnych aspektach naszego
życia zawodowego oraz prywatnego. Naturalnym zjawiskiem jest także wkraczanie technologii w
środowisko edukacji szkolnej. W Szkole Podstawowej w Leźnie trend ten stał się widoczny już
wiele lat temu – począwszy od wyposażenia klas w pierwsze tablice interaktywne, natomiast wciąż
każdy nowy rok szkolny obfituje nie tylko w doposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt
elektroniczny, lecz także w wiele innowacji edukacyjnych związanych z technologiami
komputerowymi. Dzięki temu rewelacyjnie odnajdujemy się jako placówka edukacyjna w
aktualnych priorytetach stawianych przez Kuratorium Oświaty, które w tym roku stawiając właśnie
na takie inicjatywy, zorganizowało Dzień Nowych Technologii w Edukacji.
Nowe technologie wykorzystywane w nauce są widocznie zarówno na specjalnie
organizowanych w naszej szkole zajęciach – na przykład na lekcjach kodowania dla najmłodszych,
jak i na poszczególnych lekcjach różnych przedmiotów szkolnych w ciągu całego roku szkolnego.
Odczytywanie kodów QR, oglądanie animacji, filmików edukacyjnych czy tworzenie projektów w
formie prezentacji multimedialnych i zamieszczanie w nich własnych filmów czy zdjęć, jest dla
uczniów chlebem powszechnym.

Takie rozwiązania, jak internetowy kontakt z młodzieżą szkolną przez portale
społecznościowe, są świetnym sposobem na wspomaganie uczenia się między innymi języków
obcych. Dla uczniów gimnazjum istnieją grupy społecznościowe na dobrze i wszystkim znanym
Facebook'u, które mają na celu wspomaganie uczenie się języka niemieckiego.

Grupy takie stały się miejscem, w którym można zamieszczać dowolne informacje,
zadania oraz aktywności związane z uczeniem się języka obcego. Między innymi sami uczniowie
mogą dzielić się tu swoimi pomysłami i projektami, jak krótkie filmy nagrane w tym języku. Na osi
czasu wstawiane są między innymi interaktywne quizy tworzone przez nauczyciela, które mogą
spełniać funkcję zarówno utrwalenia słownictwa po jego wprowadzeniu na lekcji, bądź poznania
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Zamieszczane są tu także użyteczne linki, na przykład do utworów muzycznych czy
filmów edukacyjnych na YouTube. Podobne cele spełniane mogą być dla innych dowolnych
przedmiotów – także ścisłych, jak chemia. Linki zamieszczone na Facebook'u kierują uczniów do
doświadczeń chemicznych, z którymi mogą zapoznać się przed lekcją czy obejrzeć w domu w
ramach utrwalenia wiadomości.

Stanowi ona również zbiór wszelkich dodatkowych materiałów czy notatek, jak
wspólnie rozwiązane zadania egzaminacyjne z dodatkowych zajęć chemii czy wiadomości
udostępnionych z dodatkowej literatury.
Rzeczywistość, która nas otacza nieustawicznie się zmienia. Zmieniają się także nasi
uczniowie i ich potrzeby. Dlatego jako szkoła staramy się stale wychodzić naprzeciw nowym
wyzwaniom, a tym samym wdrażać w edukację nowoczesne rozwiązania.

