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1. GAMIFIKACJA I
STORYTELLING W
EDUKACJI: PRZEGLĄD w UE
W Wielkiej Brytanii
Ciągły rozwój produkcji i użytkowania gier wideo otworzył szeroki wachlarz
zastosowań dla gier wideo, które wykraczają poza rozrywkę i rozciągają się na inne
dziedziny, takie jak medycyna i terapia, zdolności poznawcze, takie jak
funkcjonowanie kadry kierowniczej, pamięć i uczenie się.
Dużą część gier wideo stanowią symulacje i storytelling, ponieważ na
zainteresowanie i zaangażowanie grami wideo duży wpływ ma odpowiedni kontekst,
który uzyskuje się dzięki atrakcyjnej fabule. Na przykład, sportowe gry wideo są
bardziej wciągające, gdy gracze rozumieją budującą się między obiema stronami
fabułę, co sprawia, że symulacja w ramach gry jest znacznie bardziej realistyczna dla
graczy. Te cechy wzmacniają system nagradzania i gratyfikacji w grach wideo,
wspierając w ten sposób liczne zastosowania gier wideo. Implikacje wynikające z tak
szerokiego zakresu zastosowań doprowadziły do powstania koncepcji rozgrywki,
która odnosi się do wprowadzenia cech i właściwości projektu gry do kontekstów
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niezwiązanych z grą w celu wzbogacenia doświadczenia. Werbach i Hunter (2015 r.)
zidentyfikowali pięć cech gry powszechnie stosowanych w grach komputerowych:
• Ograniczenia: wprowadzenie ograniczeń i swobody dla gracza, a także
wymuszonych kompromisów w projekt.
• Emocje: celem jest wytworzenie trwałego zaangażowania gracza.
• Narracja (storytelling): polega na przedstawianiu i eksponowaniu graczy poprzez
wyraźną lub ukrytą fabułę mającą własną, spójną wewnętrzną logikę i
podążającą za określonym kontekstem.
• Progresja: zazwyczaj systemy oparte na punktach/rankach (point/rank), które
informują o postęach gracza podczas gry oraz o możliwościach.
• Relacje: weź pod uwagę interakcje społeczne graczy w grze, które mogą tworzyć
poczucie koleżeństwa, statusu i altruizmu.
Jednym z zastosowań gier może być wspieranie tradycyjnej i nietradycyjnej edukacji,
takiej jak kształcenie i szkolenie zawodowe (VET - Vocational Educational Training).
Dzięki wykorzystaniu potężnej mocy wciągającej gier, grafika może uczynić
kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej interesującym, atrakcyjnym i lepiej
dopasowanym do rzeczywistości uczniów. Wraz ze wzrostem popularności
videogames, gry w Wielkiej Brytanii wykazały popularność, a raporty pokazują, że
przemysł gier w Wielkiej Brytanii jest szósty co do wielkości na świecie.
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Zastosowanie wielu gier jest ukierunkowanych na edukację, a organizacje takie jak
TIGA (The Independent Game Developers' Association) akredytują i nadzorują kursy
związane z grami, które wspierają uczniów w Wielkiej Brytanii w osiąganiu
odpowiednich umiejętności. Co więcej, badania przeprowadzone wśród nauczycieli i
studentów wykazały, że gra wspiera rozwój kreatywnego rozwiązywania problemów
przez uczących się. Gra stanowi doskonałą okazję do zaangażowania uczniów w
działania, które mogą usprawnić proces uczenia się i przynieść wiele korzyści
edukacyjnych;
Na przykład Learning Teaching Scotland Association ustaliło, że:
▪ Podejścia do nauki oparte na grach, jest oparte na istniejących zainteresowaniach,
umiejętnościach i wiedzy wielu dzieci. To podejście do edukacji mogże zmniejszyć
przepaść między uczniem a szkolną;
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▪ Uczenie się poprzez gry komputerowe może poprawić komunikację między
rodzicami i nauczycielami oraz kierownikami szkół, a także zwiększyć
zaangażowanie rodziców w proces uczenia się dzieci;
▪ Metody nauki oparte na grach mają zdolność zwiększania motywacji nauczycieli;
▪ Działania oparte na grach są doskonałą okazją do wsparcia realizacji programu
nauczania.
Wraz z rozwojem gier w klasie, w Wielkiej Brytanii wdrożono kolejną koncepcją
opartą na grach "Serious Games". Serious Games to rodzaj gier skupiająca się na
szkoleniu graczy i użytkowników na bardziej niektórych dyscyplinach poprzez
włączenie symulacji, rzeczywistości wirtualnej i innych mediów.
Nathan Roberts, starszy wykładowca informatyki w Wrexham Glyndŵr University
stwierdził: "Dla mnie poważne gry oferują unikalne i innowacyjne sposoby
zapewnienia specjalistycznego szkolenia", dodał. "Nie chodzi o dostarczanie czegoś
pod przykrywką gry rozrywkowej, ale o wykorzystanie technologii gier w celu
dostarczenia unikalnych korzyści i innowacyjnych sposobów angażowania
użytkowników".
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Studium przypadku w Wielkiej
Brytanii
BT jest jednym z wiodących dostawców usług komunikacyjnych w Zjednoczonym
Królestwie, oferującym usługi od sieciowego dostawcy usług informatycznych,
internetowych, telewizyjnych i telefonii komórkowej po klientów lokalnych i
krajowych. Ze względu na swoją działalność, BT jest celem kilku ataków
cybernetycznych, co sprawia, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest dla firmy
priorytetem. Mając to na uwadze, firma BT współpracuje z Immersive Labs,
prowadząc szkolenia dla swoich analityków w zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego. Stażyści mieliby dostęp do kursów szkoleniowych opartych na
grach na platformie cyfrowej Immersive Labs, które obejmowały dostęp do wstępnie
skonfigurowanych środowisk edukacyjnych, odpowiednich narzędzi

bezpieczeństwa, naukę z przewodnikiem oraz laboratoria "Immersive Originals"
Capture the Flag (CTF), które odtwarzają złożone, rzeczywiste wyzwania. Dodatkowo,
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użytkownicy mogli uzyskać dostęp do platformy SaaS w dowolnym momencie, na
dowolnym urządzeniu - jedynym wymaganiem było połączenie z Internetem i
przeglądarka internetowa. Pozwoliło to ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa na
natychmiastowe uporanie się z praktycznymi wyzwaniami w środowisku wirtualnym,
bez konieczności konfigurowania, konfiguracji czy nadzoru ze strony starszych
pracowników.

W Grecji
Dynamiczna natura naszych czasów zapowiada załamanie się pozostałych granic
edukacyjnych i edukacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że oba te zjawiska mają
większe szanse na zaistnienie poza tradycyjną szkołą. Ta prognoza rozwoju, otwiera
nowe możliwosci dla edukacji, gdzie uczeń i edukator, łącząc swoje zasoby i
umiejętności, mogą się uzupełniać i poszerzac horyzonty. (Evangelos Sitas,
Gamification as tool to raise sociocultural awareness, listopad 2017) . Biorąc pod
uwagę fakt, że gra jest obecna w coraz większej liczbie aspektów życia, wartość gier
online, wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości, symulacji, a także narzędzi i aplikacji
cyfrowych daje szerokie pole do rozwoju i wykorzystania w wielu dziedzinach
ludzkiej działalności. W ciągu ostatnich 10 lat rola i obecność gier jako procesu
wykorzystywania myślenia o grach i ich dynamiki do angażowania publiczności i
rozwiązywania problemów, znalazła swoje zastosowanie nie tylko w marketingu czy
komunikacji, ale także w sektorze edukacyjnym.
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Coraz więcej instytucji edukacyjnych wprowadza do swoich programów nauczania
działania oparte na grach. Podczas konferencji HR Community Conference & Awards
2019: "Gra w służbie produktywności", organizowanej przez Skywalker.gr po raz
piąty z rzędu, eksperci pochodzący zarówno z dziedziny edukacji jak i
przedsiębiorczości zwrócili uwagę na umiejętność odgrywania ról w grze i odnieśli się
do programu Horizon 2020, który próbuje stworzyć test umiejętności poprzez grę.
Prelegenci podkreślili trudność rejestrowania ludzkich cech, zastanawiali się, czy gry
fabularne mogą zostać obalone i potwierdzili wartość gry, która, jak się mówi, jest
skierowana do szerokiej grupy odbiorców, pielęgnuje ducha współpracy, wspiera
socjalizację i jednocześnie podważa obrazy społeczne. Nancy Pansi, Honorowy
Profesor Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w
Atenach, mówiła o wartości doświadczalnej roli edukacji, o integracji gier we
wszystkich dziedzinach życia oraz o znaczeniu integracji gry w biznesie. Podkreśliła,
że grywalizacja weszła do naszego życia. Gra jest zabawna i dzięki niej możemy
bezpośrednio mierzyć nasze wyniki, osiaganie celów, rozwijać współpracę. Ponadto,
grafika weszła w sferę przedsiębiorczości. Wiele startupów inwestuje w grę, aby
poprawić wydajność pracowników i zapobiec rutyniew pracy.
(Źródło: ecozen.gr, https://ecozen.gr/2019/05/hr-community-conference-ampawards-2019-to-paichnidi-stin-ypiresia-tis-paragogikotitas/
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Dobra praktyka w Grecji
Członkowie zespołu z Centrum Grekoznawstwa na Uniwersytecie Simona Frasera
(SFU) w Vancouver stworzyli aplikację dla greckich imigrantów i emigrantów do nauki
języka greckiego ... przez grę. Jest to innowacyjny program do nauki języka. (proszę
odnieść się do "Rebooting Greek: Nauka języka greckiego dla Greków z diaspory" https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_1CA0iuN-Os).
Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie Grekom z diaspory nowoczesnej platformy
cyfrowej do nauki języka greckiego poprzez wykorzystanie innowacyjnych podejść
pedagogicznych i technologii. Do tej pory twórcy gry współpracowali z 15
uniwersytetami w Chinach, a liczba studentów uczęszczających na greckie studia
przekroczyła 4000! Laboratorium Nowych Mediów jest grupą technologiczną
Wydziału Grekologii "Stavros Niarchos" i realizuje wiele interesujących projektów.
Costas Dedegikas, kierownik Nowego Laboratorium Medialnego, wraz z Dionizosem
Arkadianosem, jest Kanadyjczykiem pierwszego pokolenia. Jjego ojciec wyemigrował
do Kanady w latach 50-tych. Porusza temat nauki języka dla emigrantów oraz o
pomocy w przetwaniu tego języku za granicą. Institute of Greek Studies' New
Technologies Lab Stavros Niarchos posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
technologii edukacyjnych, głównie poprzez rozwój internetowej platformy
edukacyjnej Odyseusz. Platforma ta jest wykorzystywana od ponad 15 lat do
nauczania języka greckiego studentów na Uniwersytecie Simona Frasera w
Vancouver w Kanadzie. Ponieważ zachowanie i rozpowszechnianie języka greckiego,
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zwłaszcza w szeregach społeczności greckiej, jest głównym filarem misji Centrum
Studiów Greckich i Fundacji Niarchosa Stavrosa, zawsze istniała chęć wykorzystania
zdobytej przez lata wiedzy w celu ożywienia zainteresowania językiem greckim,
zwłaszcza w młodym pokoleniu. Aplikacja jest atrakcyjna dla tej grupy wiekowej.
Najważniejszym elementem tego programu jest stworzenie wewnętrznej motywacji,
szczególnie dla młodych studentów, do angażowania się w naukę języka greckiego.
W tym celu wykorzystaliśmy metodologię grywalizacji, w której zapożyczyliśmy
niektóre elementy spotykane w grach wideo, takie jak płace, punkty, wyniki,
przebiegi itp., aby w zrozumiały i jednoczesny sposób przedstawić proces nauki
młodym uczniom - użytkownikom.
(Źródło: HuffPost Greece - https://www.huffingtonpost.gr/entry/rebooting-greek-eprospatheia-katheyeton-na-diadosoen-ten-ellenike-ylossa-stoes-ellenes-tesdiasporas_gr_5ce506bae4b09b23e65ab681).
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We Włoszech
Gra staje się jednym z głównych sposobów uczenia się, ponieważ pozwala na
wypracowanie nieformalnego i naturalnego sposobu prowadzenia badań
pedagogicznych i dydaktycznych.
Zarówno w grach planszowych, jak i w e-grach, gracze wykazują się umiejętnościami,
które są uważane za niezbędne w szkole i na treningach, np:
−

ciągłość w działaniu,

−

zaangażowanie, zdolność do podejmowania wyliczonego ryzyka,

−

dbałość o szczegóły,

−

stałość,

−

wysokie wskaźniki uczenia się

−

umiejętności rozwiązywania problemów.

Na podstawie wyników badań Wingage'a i AESVI, przeprowadzonych we Włoszech w
2018 r.,:
−

jest 17 milionów graczy;

−

około 1,7 miliarda euro wydano na gry wideo;

−

jest około 10 milionów graczy korzystających z urządzeń mobilnych (tabletów
lub smartfonów);

−

zawodnicy są równo rozłożeni między 6 a 64 lata.

Zjawisko gry jest tak znaczące, że różne firmy już teraz tworzą poważne gry jako
narzędzia do poprawy zaangażowania, ze szczególnym uwzględnieniem klienta i
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sektora szkoleniowego. Ponadto, nowe pokolenia przenoszą się z klasycznego
szkolenia w auli do e-learningu. Po publikacji "L'arte del coinvolgimento: Emozioni e
stimoli per cambiare il mondo" pod redakcją Hopeli w 2017 roku, jeden z
najważniejszych włoskich ekspertów w dziedzinie gier, Pan Fabio Viola, powiedział,
że "projektowanie zaangażowania ma na celu przekształcenie użytkowników w
doświadczonych użytkowników z metodologią, którą moglibyśmy nazwać
Engagement Centered Design".
Odkrył, że "grywalizacja jest narzędziem używanym do ponownego przemyślenia
każdej chwili naszego codziennego życia". Dla niego "gry wideo są jedynym
doświadczeniem, którego użytkownicy mówią o sobie w pierwszej osobie (na
przykład, gdy mówią <<Uratowałem księżniczkę lub zabiłem potwora>>>), a to
pokazuje, że czują się współprotagonistami. To pozwala na poprawę procesów
uczenia się, a także przechowywania informacji w pamięci długoterminowej.
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Dobra praktyka we Włoszech

We Włoszech grywalizacja i storytelling są również wykorzystywane do promowania
dziedzictwa kulturowego: ważnym tego przykładem jest gra "Ojciec i Syn"
(www.fatherandsongame.com/), używana przez ponad 2 miliony ludzi,
wyprodukowana (w dwóch wymiarach przy użyciu " Unity") przez Narodowe
Muzeum Archeologiczne w Neapolu w celu promowania niektórych ekskluzywnych
kolekcji, takich jak Farnese i wspaniała kolekcja egipska lub tych z Pompei i
Herculaneum. Dyrektor Muzeum, dr Paolo Giulierini, oświadczył, że dzięki tej e-game
możliwe jest "osiągnięcie jednego z celów nowego Planu Strategicznego Muzeum,
aktywizującego nowe połączenie z publicznością, zarówno odwiedzającymi muzeum,
jak i wirtualnymi zwiedzającymi": Gra umożliwia interakcję z publicznością z całego
świata. W grze głównymi skladowymi są narracja i historia, a gracze mogą odbyć
podróż przez wieki, od starożytnego Rzymu po Egipt, przechodząc przez erę
Bourbona, aż po wspólczesny Neapol, wcielając się w rolę Michaela (głównego
bohatera). Ojciec i Syn to pierwsza na świecie gra wideo wydana przez muzeum
archeologiczne i mająca na celu zabawę i pobudzenie myśli zarówno młodej, jak i
dorosłej publiczności.
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W Finlandii
Narodowa Rada Edukacji oraz fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury wspierają
rozwój wirtualnych środowisk edukacyjnych poprzez granty rządowe od 2007 roku.
Dotacje te przeznaczone są głównie dla specjalistów, którzy wspierają rozwój
środowiska edukacyjnego z wykorzystaniem know-how fińskiego przemysłu gier
komputerowych. Nowe możliwości uczenia się zostały stworzone przez różne
środowiska mediów społecznościowych, jak również wirtualne światy 3D, urządzenia
mobilne, gry edukacyjne i symulacje. Przykładem nagrodzonego programu jest
program Skene (2012- 2015), który miał na celu profesjonalizację obiecującego
fińskiego przemysłu gier i umożliwienie większego wpływu ekonomicznego na sektor.
Tekes, Fińska Agencja Finansowania Technologii i Innowacji, sfinansowała w tym
okresie 105 projektów firm produkujących gry oraz 9 akademickich projektów
badawczych. Rozwój środowisk edukacyjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym
kładzie nacisk na współpracę w życiu zawodowym, orientację na studenta,
wielokanałowe wsparcie i doradztwo w zakresie uczenia się oraz reformę kultury
operacyjnej instytucji edukacyjnych. Powszechne stosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia promowania uczenia się i życia
zawodowego jest kluczowym elementem rozwoju środowisk kształcenia i szkolenia
zawodowego. Gamifikacja podkreśla potencjał gier w zakresie uczenia się różnych
zadań i zestawów zadań, ale także jako twórcy umiejętności współpracy. Fiński
sektor kształcenia i szkolenia zawodowego kładzie nacisk na wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych i uczenia się mieszanego, opierając się w
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dużej mierze na własnych zasobach i wiedzy fachowej lokalnych instytucji. Dobrym
przykładem regionalnych inwestycji w cyfryzację edukacji jest Omnia, wspólny organ
ds. edukacji w regionie Espoo. Omnia została utworzona w celu zaspokojenia potrzeb
edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób w każdym wieku
w trzech sąsiednich miastach: Espoo, Kirkkonummi i Kauniainen. Espoo jest drugim
co do wielkości miastem w Finlandii i częścią regionu stołecznego, liczącym ponad
265 000 mieszkańców. W Espoo działa kilka dużych firm, w tym Nokia Solutions and
Networks, Microsoft Mobile, KONE, Neste Oil, Fortum, Orion Corporation,
Outokumpu Group oraz twórcy gier wideo Rovio i Remedy Entertainment. Burmistrz
Espoo wspomniał w wywiadzie udzielonym w roku 2016, że miasto Espoo inwestuje
duże środki w rozwój edukacji, aby stać się innowacyjnym budowniczym przyszłości.
Nauka i edukacja zawsze były wysoko cenione przez ludzi i miasto Espoo. Omnia
stała się pionierem i katalizatorem wprowadzania online nauczania VET, uczenia się
oraz cyfrowych i innych rozwiązań technologicznych do zmieniających się klas. Wizja
Omnia jest taka, że uczenie się może odbywać się wszędzie, może być
spersonalizowane i jest powiązane z nauką społeczną, uczeniem się poprzez
współpracę, rozwiązywanie problemów i rozwój. Omnia jest to regionalne centrum
rozwoju edukacji z pięcioma kampusami i 860 pracownikami obsługującymi około
40.000 uczniów. Fiński Krajowy Zarząd Edukacji uczynił z Omnia jedną z krajowych
instytucji rozwoju zawodowego w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego i
zapewnia programy dla nauczycieli i uczniów: Cyfrowe środowiska edukacyjne,
Wykorzystanie myślenia w grach i mechaniki gier w rozwiązywaniu problemów,
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Mobilne uczenie się, Przedsiębiorcze nauczanie i uczenie się oraz Prowadzenie szkoły
XXI wieku. Więcej informacji o Omnia: https://www.omnia.fi/internationalomnia
Podążając za podobną tendencją, w styczniu 2017 r. powołano wspólnego profesora
dr Juho Hamari (DSc, Econ) na stanowisko profesora Gamifikacji w konsorcjum
uniwersyteckim w Pori i jest to pierwszy taki przypadek w Finlandii. Gamifikacja
obejmuje elementy podobne do gier w różnych rodzajach systemów, a dynamika i
mechanika gry są stosowane na przykład w usługach online, edukacji, a także w życiu
zawodowym. Według profesora
Hamari, badanie zjawiska gamifikacji
jest bardzo ważne, ponieważ gry i
działania podobne do gier odgrywają
kluczową rolę w różnych sektorach
życia, a nawet w szerszym zakresie,
w całym społeczeństwie. Gamifikacja to nie tylko zastosowanie mechaniki gier w
usługach online, ale również szersze zjawisko, które przenika społeczeństwo i
kulturę. Granie w gry stwarza nowe modele myślenia w innych dziedzinach życia, a
grafika ma na celu wpływ na doświadczenia, motywacje i zachowania ludzi w wielu
różnych obszarach zastosowania. Pokazuje to, jak ważna jest gra w uczeniu się i jak
jest ona wspierana na poziomie krajowym przez fińską Narodową Radę Edukacji.

18

Studium przypadku w Finlandii
LOL - Lievästi Outoa Liiketoimintaa to gra rozwijająca biznes, w której studenci i
przedsiębiorcy wchodzą w interakcję poprzez
internetową grę planszową. Studenci i przedsiębiorcy
działają w ramach społeczności internetowej, gdzie
przedsiębiorcy przedstawiają swoje wyzwania
biznesowe, a studenci proponują twórcze rozwiązania
przypisanych im problemów. Gra umożliwia studentom pracę nad autentycznymi
problemami biznesowymi w zabawny i angażujący sposób, przedsiębiorcy zyskują
nowe spojrzenie i pomysły oraz wnoszą swoją wiedzę i umiejętności do procesu
uczenia się. Nauczyciele obserwują, jak pomysły biznesowe są wystawiane na próbę i
jak uczniowie odkrywają realne możliwości. Uczniowie są przydzielani do zespołów,
które konkurują ze sobą i otrzymują wirtualne przestrzenie robocze do rozwijania i
dzielenia się swoimi pomysłami. Gra posiada stronę na Facebooku służącą do
komunikacji i współpracy. Aktualizacje gry, nowe zadania i informacje zwrotne o
zadaniach pojawiają się również jako powiadomienia na Facebooku. YouTube jest
używany do prezentacji wywiadów i raportów. Zespoły studentów, dostarczając
kreatywnych rozwiązań dla wyzwań biznesowych, muszą mieć na uwadze
ograniczenia logistyczne, handlowe i inne, z którymi borykają się przedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie prezentują swoje pomysły i problemy w
filmach. W miarę postępów w pracy konkurujących ze sobą zespołów, gra oferuje im
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różne zachęty i nagrody w celu utrzymania ich motywacji i stworzenia przyjaznej
konkurencji. Gdy uczniowie przedstawią swoje pomysły przedsiębiorcom, otrzymują
informację zwrotną na temat oryginalności, przydatności i wykonalności ich
propozycji przez przedsiębiorców oraz na temat ich umiejętności uczenia się i
komunikowania się przez nauczycieli. Ostatecznie jury składające się z
uczestniczących w konkursie przedsiębiorców wybiera zwycięzców na podstawie
najlepszego dopasowania rozwiązań do celów biznesowych. Następnie zwycięskie
zespoły otrzymują wirtualne trofea i nagrody.
Kryteria

CPS

Tak, jak

Nie,
jak

Przyczynia się do planu
ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli
VET

x

Wspiera rozwój rozbieżnych
umiejętności myślenia

x

Wspiera rozwój
umiejętności myślenia
lateralnego

x

Wspiera rozwój
umiejętności twórczych

x

Wspiera zdolność do
zatrudnienia studentów

x

Wspiera rozwój zestawów
narzędzi DT dla nauczycieli

x

Potrzeba rozwijania umiejętności korzystania z
narzędzi ICT, komunikowania się z uczniami na
odległość, oceny ich umiejętności
komunikacyjnych
Uczniowie otrzymują nowe zadania i
informacje na temat spraw, mogą
komunikować się między sobą oraz z
przedsiębiorcami i nauczycielami za
pośrednictwem Facebooka.
Uczniowie mogą umieścić swoją naukę w
kontekście i dostosować swoje umiejętności
rozwiązywania problemów w oparciu o nowe
elementy
Uczniowie muszą być kreatywni, aby zapewnić
innowacyjne rozwiązania, które pozwolą im
konkurować z innymi zespołami i zostać
wybranymi jako najlepsi.
Studenci pracują z i dla firm, potencjalnych
rekrutów
Nauczyciele mogą dzielić się informacjami i
wspierać zespoły uczniów w czasie
rzeczywistym

Rozwija przemysłową
walutę nauczycieli oraz
znaczenie edukacji dla życia
zawodowego i prywatnego.

x

Współpraca między nauczycielami, uczniami i
przedsiębiorstwami jest lepsza, komunikacja między
stronami jest bardziej płynna
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Posiada element innowacji
istotny dla nauczycieli

x

Przedsiębiorcy mogą dodawać nowe elementy
do przypadków bezpośrednio do uczniów,
nauczyciele bardziej obserwują i oceniają
proces uczenia się

Posiada dowód
współprojektu nauczyciela i
pracodawcy

x

Nauczyciele i firmy najpierw uzgadniają sprawy i
wspólnie oceniają zespoły.

W Polsce
W Polsce otwarty dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych generuje
nowy typ społeczeństwa, który zwiększa produktywność i konkurencyjność całego
rynku oraz wymaga znaczących zmian w systemie edukacji. W ostatnich latach,
szczególnie w Polsce, najbardziej innowacyjnym podejściem w edukacji jest
wykorzystanie gamyfikacji w celu zwiększenia "przyjemności z nauki,
zainteresowania i zaangażowania studentów w naukę". Dlatego też branża gier
intensywnie się rozwija i rozwija, jak również znajduje nowe pola do wdrażania
swoich produktów także w sektorze VET. Poprzez gry nie związane bezpośrednio z
wiedzą i umiejętnościami, możliwe jest wpłynięcie na zachowanie uczniów i
zwiększenie ich umiejętności, zdolności, zaangażowania i motywacji.
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Najbardziej znaną firmą produkującą gry komputerowe w Polsce jest CD Projekt Red,
która w 2007 roku zrealizowała grę Wiedźmin, która okazała się światowym
sukcesem. Rynek tego typu gier wart jest ok. 100 mln euro i rośnie o ok. 15 - 20%
rocznie.

W rzeczywistości istnieją platformy, które można łatwo zintegrować z procesem
edukacji poprzez tworzenie na ich podstawie interaktywnych gier i quizów, takich jak
FlipQuiz, Socrative, ClassDojo, Kahoot, Goalbook, Duolingo, Ribbon Hero, itp. Zadania
tworzone na tej platformie umożliwiają dołączanie zdjęć i filmów. W tego typu
nowoczesnych i interaktywnych platformach do gier uczniowie mogą odpowiadać na
pytania tworzone przez nauczyciela za pomocą tabletów, smartfonów lub laptopów
albo dowolnych urządzeń podłączonych do Internetu. W innych przypadkach celem
gry jest połączenie różnych obszarów szkolenia zawodowego w jeden proces
edukacyjny z wprowadzeniem narzędzi e-learningowych.
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Dobra praktyka w Polsce
Pod nazwą Revas (www.revas.pl) kryje sie grupa ludzi zafascynowanych
przedsiębiorczością, którzy chcą, aby zajęcia były bardziej angażujące i praktyczne.
Zespół Revas postawił sobie za cel zmianę metody nauczania poprzez wprowadzenie
narzędzi do praktycznego uczenia się jak założyć i prowadzić firmę. W Grze Branżowe
Symulacje Biznesowe Revas studenci podejmują decyzje o prowadzeniu małego
biznesu. Symulacje Revas pomagają (młodym) ludziom doświadczyć i zrozumieć
biznes. Gra może być wykorzystana na zajęciach z edukacji pzredsiębiorczości do
prowadzenia kursów w praktyczny, angażujący i zabawny sposób w ponad 10
branżach (motoryzacja, transport, turystyka, IT, fryzjerstwo, kosmetyka,
budownictwo i gastronomia, itp.) Uczestnicy podzieleni na zespoły, prowadzą
wirtualne firmy i podejmują realistyczne decyzje biznesowe, podobne do decyzji
podejmowanych codziennie przez prawdziwych menedżerów. Zespoły analizują
informacje rynkowe w celu podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji
biznesowych. Zespoły mogą porównywać swoje wyniki i doskonalić swoje
umiejętności w każdej rundzie. Symulacja jest elastycznym narzędziem, które może
być wykorzystywane na różnych poziomach edukacji. W szkolnictwie wyższym, na
przykład, może być używane na kursach z zakresu biznesu, ekonomii, zarządzania
operacyjnego, rachunkowości finansowej lub biznesu dla studentów kierunków nie
związanych z biznesem. Nadaje się również do wykorzystania w szkołach średnich na kursach z zakresu zarządzania, rachunkowości, przedsiębiorczości, ekonomii,
marketingu oraz w warsztatach z zakresu kluczowych kompetencji biznesowych.
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W ramach szkoleń firmowych może być włączona do szkoleń z zakresu umiejętności
menedżerskich lub warsztatów "experience business". Symulacja biznesowa uczy
myślenia, które nie jest powszechne w tradycyjnym nauczaniu. W uproszczony
sposób symulacja pokazuje podstawowe zasady ekonomii. Symulacje dają
studentom możliwość całościowego spojrzenia na biznes, dzięki czemu lepiej
rozumieją zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i mechanizmy rynkowe, a także
mogą eksperymentować ze strategiami biznesowymi w bezpiecznym, wirtualnym
środowisku. Studenci, odgrywając w symulacjach podstawy przedsiębiorczości,
odgrywają rolę menedżerów firm i przechodzą przez proces decyzyjny, w którym
podejmują decyzje:
−

otrzymywać informacje rynkowe (popyt na poszczególne usługi, liczba
osobogodzin niezbędnych do wykonania każdej usługi, ilość użytych
materiałów, minimalne wynagrodzenie, koszty działań marketingowych),

−

analizować dane rynkowe, aby podejmować decyzje zgodnie z wybraną
strategią,

−

podejmować decyzje biznesowe, które są porównywane z decyzjami
podejmowanymi przez właścicieli firm konkurencyjnych (kolegów z klasy),

−

wysyłają decyzje do serwera, gdzie mechanizmy rynkowe są symulowane za
pomocą matematycznych algorytmów,

−

otrzymują wyniki podjętych decyzji, które stają się sytuacją wyjściową w
kolejnej rundzie decyzyjnej.
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2. WPROWADZENIE:
UCZENIA SIĘ POPRZEZ
ZABAWĘ?
Niniejszy dokument ma na celu przekazanie metodologii wdrażania edukacji z
zakresu przedsiębiorczości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
Edukacja z zakresu przedsiębiorczości ma wiele aspektów, jak samo
przedsiębiorstwo. Postawa przedsiębiorcza może być postrzegana jako bardziej
ogólna siła napędowa dla kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również dla
szkolnictwa średniego i wyższego w ogóle. Istnieje wiele narzędzi przydatnych do
wprowadzania innowacji w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, które nie
zostały jeszcze w pełni wykorzystane, takich jak:
1.

Gamifikacja,

2.

Storytelling,

3.

Symulacje,

4.

Gry,

5.

Collaborative Learning,

6.

Wirtualna rzeczywistość,

7.

Mobile Learning,

8.

Internet of things,

9.

Sztuczna inteligencja
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Aby nauka w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego stała się bardziej
efektywna, skuteczna i trwała, konieczne jest włączenie tych narzędzi do
rzeczywistego systemu kształcenia.
Ważne jest również opracowanie i wdrożenie skutecznych strategii podnoszenia
podstawowych umiejętności specjalistów oraz zachęcanie do uczenie się przez całe
życie poprzez zapewnienie angażującego środowiska edukacyjnego.
Gamifikacja to technika wykorzystująca elementy, mechanizmy i schematy gier w
różnych działaniach grupowych w celu zwiększenia zaangażowania owej grupy.
Znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia, m.in. w
marketingu, sporcie, sprzedaży, szkoleniach, rozwoju osobistym, jak również w
edukacji. Game-based learning staje się coraz powszechniejszą formą nauczania, a
zgamifikowane lekcje czy zgrywalizowane zajęcia dają nam i naszym kursantom
więcej niż moglibyśmy początkowo zakładać.
Gamifikacja jest wyzwaniem w praktyce pedagogicznej i z pewnością jest
doskonałym sposobem motywowania uczniów i konieczne jest połączenie jej z
uczeniem się problemowym (metodą umieszczenia praktykanta w samym centrum
procesu uczenia się).
W ten sposób praktykant uzyskuje pełną odpowiedzialność za rozpoczęcie procesu
uczenia się przez całe życie.
Wprowadzenie podstawowych warunków uczenia się poprzez zabawę w kształceniu
i szkoleniu zawodowym jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala praktykantom na
większe zaangażowanie w proces uczenia się.
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Problem-based learning (PBL) Nauka oparta na problemie jest jedną ze
sprawdzonych metod konstruktywnej pedagogiki. Metoda ta została po raz pierwszy
użyta w 1960 roku w przypadkach medycznych na Uniwersytecie McMaster w
Kanadzie

Jednym z powszechnie znanych wniosków konstruktywistycznej pedagogiki jest to,
że wprowadzenie nowej wiedzy wymaga także tego, żeby nowe informacje okazały
się przydatne dla uczniów. Stają się oni aktywnymi uczestnikami nauki opartej na
28

problemie, gdyż pracują w mniejszych grupach. Myślenie indywidualne, jak również
komunikacja z rówieśnikami odgrywają bardzo ważną rolę w tym procesie.
Rozmowy i dyskusje w grupach, oraz wspólne doświadczenia i zdobywanie wiedzy
przyczyniają się do rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów.

Podczas stosowania tej metody, uczniowie zaczynają od zbadania i interpretacji
określonego problemu. Następnie członkowie grupy uczniowskiej gromadzą i
organizują informacje związane z problemem. Grupa wspólnie dochodzi do wniosku,
(który może być zarówno błędny jak i prawidłowy), starając się osiągnąć konsensus.
Zarówno praca indywidualnajak i zespołowa są jednakowo ważne w takim działaniu.
Każda grupa przedstawia rozwiązanie problemu, które zostaje poddane dyskusji i
ocenie.
Nauczanie oparte na problemie wymaga innego podejścia i metod pracy zarówno
od nauczyciela jak i od uczniów. Oznacza to, że przygotowanie i zajęcia w klasie
różnią się od tradycyjnych.

Ważne jest, aby nie mylić nauki opartej na problemie ( Problem-Based LearningPBL) z uczeniem się opartm na projektach (Project-Based Learning - PBL ).

Uczenie się oparte na projektach ( Project-Based Learning - PBL ) to pedagogika
skoncentrowana na uczniu, która obejmuje dynamiczne podejście w klasie, w
którym uważa się, że uczniowie zdobywają głębszą wiedzę poprzez aktywną
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eksplorację rzeczywistych wyzwań i problemów. Uczniowie uczą się przedmiotu,
pracując przez dłuższy czas, aby zbadać i odpowiedzieć na złożone pytanie,
wyzwanie lub problem. Jest to styl aktywnego uczenia się i uczenia się opartego na
dociekaniach.
Źródło: Nauczanie oparte na projekcie - https://pl.qaz.wiki/wiki/Project-based_learning

Proces Problem-Based Learning nie koncentruje się na rozwiązywaniu problemów
przy zdefiniowanym rozwiązaniu, ale pozwala na rozwijanie innych pożądanych
umiejętności i atrybutów. Obejmuje to zdobywanie wiedzy, wzmocnioną
współpracę grupową i komunikację.
To, co jest potrzebne do stworzenia innowacji w systemie VET, to wykorzystanie
skutecznych i interaktywnych doświadczeń, które mogą zmotywować i aktywnie
zaangażować uczniów w proces uczenia się.
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Dlaczego warto uczyć poprzez
zabawę?
Gry są skutecznym sposobem na edukacyjną nudę. Ichpotencjał widać w wielu
przykładach: narracyjność,stawianie wyzwań i celów, koncentracja na
osiągnięciach,wynikach, systemie punktów, nagród, inne angażującemotywatory.
Nowoczesne gry, wykorzystujące technologieimmersyjne, są częścią środowiska
cyfrowego i doświadczeńmłodego pokolenia. Ich wykorzystanie w
celachedukacyjnych powinno być postrzegane jakokomplementarne do
wcześniej zdobytych doświadczeń.
Do tej pory projektanci gier tworzyli i udoskonalali przestrzeń do nauki dla swoich
graczy. Obecnie gra jest wykorzystywana do transferu wiedzy, który zapewni
uczącym się umiejętności.
Grywalizacja wpływa na wyniki w nauce uczniów, ponieważ:
-

gra tworzy kontrolowaną i bezpieczną przestrzeń;

-

w grze dozwolone są niepowodzenia i podejmowanie ponownej próby;

-

korzystając z różnych rodzajów gier, uczniowie mogą nauczyć się różnych
ważnych umiejętności i uzyskać określone zdolności;

-

gra wspomaga zapamiętywanie i dlatego nauka jest łatwiejsza;

-

gra może również przyciągnąć uwagę uczniów i aktywnie ich angażować;
motywować i rzucać im wyzwania;

-

gra motywuje uczniów z dysleksją, oraz wykluczonych przy niskim poziomie
motywacji;
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Gamifikacja w kształceniu i szkoleniu
zawodowym
Włączenie gier do kształcenia i szkolenia zawodowego wpływa na rozwój
kompetencji osób szkolących się i umiejętności niezbędnych w ich karierrze
zawodowej, takich jak:
1. analiza,
2. komunikacja,
3. kreatywne myślenie,
4. przywództwo,
5. rozwiązywanie problemów.
Korzystanie z gier w procesie edukacji pozwala na rozwijanie zdolności do:
▪

kreatywnego myślenia,

▪

krytycznego myślenia

▪

myślenie abstrakcyjnego.
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3. GAMIFIKACJA NAUKI
Gamifikacja to technika wykorzystująca elementy, mechanizmy i
schematy gier w różnych działaniach grupowych w celu zwiększenia
zaangażowania owej grupy. Gamifikacja nauki jest podejściem
edukacyjnym, które pozwala zmotywować uczniów i ułatwić im naukę
poprzez wykorzystanie projektów gier wideo i elementów gry we
wszystkich środowiskach edukacyjnych, maksymalizując radość i
zaangażowanie poprzez uchwycenie ich zainteresowania i
zainspirowanie ich do dalszej nauki.

Formy gamifikacji w edukacji
1) „gry poważne”, czyli SERIOUS GAMING
2) nauka w grze, czyli GAMIFIKACJA W EDUKACJI

Do gier poważnych zalicza się też programy typu gry komputerowe, pomagające w
terapii medycznej, rehabilitacji, zwiedzaniu świata, prowadzeniu zdrowego trybu
życia lub kreacji artystycznej. Najpopularniejsza definicja gry poważnej jest prosta, a
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zarazem bardzo szeroka i podaje, że to każda gra, w której chodzi o cokolwiek więcej
niż tylko zabawę . W świecie akademickim termin „serious games” ma charakter
bardziej ogólny i odnosi się do tych tytułów, które zmuszają graczy do podejmowania
znaczących wyborów i zapewniają rozgrywkę o dojrzałej ideologicznie treści.

Gry poważne rozwijają kompetencje miękkie ucznia takie jak: komunikatywność,
dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem,
odporność na stres.
Źródło: https://technopolis.polityka.pl/2010/gry-na-powaznie-czyli-na-czym-polegaserious-gaming

W pierwszym typie, doświadczenie w uczeniu się jest rozwijane przy użyciu
poważnych historii, które potencjalnie mogą mieć wpływ na: - - uczestnictwo w
zajęciach ,
- koncentrację na zadaniach edukacyjnych,
- podejmowanie inicjatywy.
Gamifikacja w edukacji zakłada wykorzystanie jednego lub kilku elementów gry w
procesie nauki i postrzegana jest jako zbiór strategii, taktyk i produktów, których
zastosowanie pozwala na osiągnięcie celów edukacyjnych.

34

Stosując grywalizację w szkoleniach w formie stacjonarnej i e-learningu zmieniamy
czynności, które nie są specjalnie atrakcyjne, w takie, które trwale przyciągają uwagę
użytkownika, i tworzą zabawę z czegoś, co zazwyczaj z zabawą ma niewiele
wspólnego. Dodatkowo wykorzystują elementy gier w kontekstach, które nie są
związane z grami, po to, by zmotywować internautę do wykonywania określonych
aktywności.

Aby w pełni zrozumieć, czym jest gamifikacja, możemy określić kilka kryteriów, które
musi spełnić:
• cel – musi zrealizować założony wcześniej cel, np. utrzymanie motywacji realizacji
kursu lub naukę konkretnego zagadnienia,
• emocje – ma sprawić frajdę i dawać satysfakcję z wykonywanych wyznaczonych
aktywności,
• mechanika gier – musi wykorzystywać mechanizmy znane z gier, jak np.
nagradzanie, przekazanie informacji zwrotnej, użycie elementu zaskoczenia,
rywalizowanie, zwyciężanie,
• jest życiowa – musi dotyczyć elementów wywodzących się z prawdziwego życia,
które normalnie nie są związane z grami,
• motywacja – ma zwiększać motywację i zachęcać do wykonywania konkretnych
czynności.
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Dynamika gier
Badania pokazują, że dla uzyskania najlepszych rezultatów wykorzystania gamifikacja
w edukacji – gra powinna spełniać kilka istotnych warunków:
– warunek wygranej – użytkownik powinien wiedzieć kiedy wygra;
– cel, czyli co gracz ma osiągnąć, aby wygrać (niekoniecznie jeden raz);
– akcję, czyli działanie, którego oczekujemy od gracza w konkretnym momencie;
– przeszkody, czyli trudności, które gracz napotka przy próbie osiągnięcia celu;
– reguły i ograniczenia, na które gracz powinien zwracać uwagę podczas gry
źródło https://e-pasje.pl/gamifikacja-w-edukacji-najlepsze-sposoby-wykorzystaniagrywalizacji/
W gamifikacji wykorzystuje się pięć dynamiki gry:
Przykład: http://www.ideatorium.ug.edu.pl/old/pliki/materialy2014ip/elementy_mechaniki_gry.pdf
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Jednak gdy nauczyciele stosują lub rozwijają nowe podejścia w procesie uczenia się,
konieczne jest zdefiniowanie cech i profili uczących się, aby określić, czy nowe
narzędzia i techniki są dla nich odpowiednie.
Decydującymi czynnikami są predyspozycje uczących się do interakcji z treścią
nauczania oraz do uczestniczenia w alternatywnych zajęciach edukacyjnych.
Ważne jest, aby stosować model potrójnej pętli uczenia się, który polega na "uczeniu
się, jak się uczyć" poprzez refleksję nad tym, w jaki sposób uczymy się. Ta forma
uczenia się pomaga nam zrozumieć o wiele więcej o sobie i innych w zakresie
przekonań i postrzegania. Gry edukacyjne , ktore planowane są na tym modelu
stawiają ucznia w centrum realistycznej sytuacji i proszą o odkrycie "ukrytych" relacji
w danej dziedzinie. Tam, gdzie gra ma na celu wygraną, gra ma na celu zdobycie
nowych poziomów zrozumienia, samoświadomości i własnej skuteczności.
Jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, to uczący się próbuje zostać swoim
własnym trenerem. Oczywiście oznacza to, że cele nauki muszą być konkretne i jasno
określone. Celem kształcenia jest osiągnięcie celów uczenia się, ponieważ w
przeciwnym razie wszystkie działania (w tym grafika) będą się wydawać bezcelowe.
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Cele decydują o tym, jakie treści i czynności edukacyjne mają być włączone do
procesu uczenia się oraz o wyborze odpowiedniej mechaniki gry i technik służących
ich osiągnięciu.
Obecnie chodzi o znalezienie uzupełniających rozwiązań dla mentorów VET, aby
przekazać ten proces i znaleźć odpowiednie scenariusze stopniowego włączania jego
efektów uczenia się w znaczące segmenty wydajności pracy: to dlatego, że
grywalizacja uczenia się jest znacznie szerszym procesem niż znalezienie
odpowiednich szablonów gier i zintegrowanie ich w kontekście programowym i
instruktażowym. Ponieważ "praca" jest nierozerwalnie związana z poważnym
biznesem, nowicjusz może być zbytnio zakochany w "unikaniu błędów", tak że
"unikanie ryzyka" łatwo się pojawia i utrudnia myślenie o uczeniu się i rozumieniu.
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4. DIGITAL STORYTELLING
W EDUKACJI
Digital Storytelling, czyli cyfrowe opowieści lub cyfrowe opowiadania, Jest to sposób
tworzenia spójnej cyfrowej opowieści z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje
internet i media cyfrowe (aplikacje internetowe, webware). Digital Storytelling
polega na uporządkowaniu wybranych treści multimedialnych w spójny system,
wsparty strukturą narracyjną, w celu uzyskania opowieści składającej się z wielu
elementów o różnych formatach (wideo, audio, obrazy, teksty, mapy, itp.).
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Digital Storytelling jako metoda
komunikacji
Jakie są najważniejsze cechy Digital Storytellingu?
•

osobista perspektywa: mówimy sami o sobie;

•

szczerość i autentyczność: pokazujemy się takimi, jakimi jesteśmy;

•

zgodność między różnymi materiałami: pokazujemy ten sam obraz siebie np.
na Facebooku i na stronie internetowej;

•

multimedialność: wykorzystujemy różne narzędzia i metody komunikacji;

•

emocjonalność: materiał, który zostaje w pamięci odbiorcy;

•

jakość, a nie ilość: jedno zdjęcie może powiedzieć więcej niż cały album.

Jest to zatem forma narracji szczególnie odpowiednia dla form komunikacji, takich
jak dziennikarstwo, polityka, marketing, autobiografia, a także nauczanie.
Tak więc opowiadanie historii opisuje społeczną i kulturową aktywność dzielenia się
historiami, czasami z improwizacją, teatrem, czy upiększaniem. Termin "gawęda"
może odnosić się w wąskim sensie konkretnie do opowiadania ustnego, a także w
luźniejszym sensie do technik stosowanych w innych mediach w celu rozwinięcia lub
ujawnienia narracji danej historii. Digital storytelling daje szansę na przekazanie
właśnie tego, co jest dla nas najważniejsze.
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Digital storytelling jako narzędzie
edukacji
Interesujący i angażujący przekaz treści, jest mocną stroną Digital storytelling’u w
edukacji, niezależnie od tego, czy proponujemy uczniom treści w formie cyfrowych
historii, czy też proponujemy im tworzenie takich historii poprzez dedykowane do
tego celu aplikacje internetowe. Wynika to z kilku czynników:
▪ charakter podejścia narracyjnego;
▪ prostszy dostęp do abstrakcyjnych i złożonych koncepcji;
▪ mechanizm narracji, wspomagany multimediami, generuje procesy
hermeneutyczno - interpretacyjne i istotne korelacje pojęciowe;
▪ łatwość zapamiętywania historii;
▪ zaangażowanie i konsekwentne wzmacnianie zmiennych motywacyjnych;
▪ zdolność do przekazywania istotnych komunikatów uporządkowanych zgodnie z
logiką przyczynowo-skutkową;
▪ historia generuje inne historie, sprzyjając wspólnej wymianie wiedzy, dialogowi,
krytycznemu nastawieniu i poszukiwaniu nowych interpretacji i punktów widzenia na
problem/temat;
▪ zdolność narracyjnego podejścia do wspierania wiedzy sieciowej (wiedza łącząca) i
kreatywności kombinatorycznej.
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Grafik ilustruje, jakie elementy składają się na "historię cyfrową" i czynią ją "dobrą
historią", a także jest przydatny do
ogólnego zrozumienia charakterystyki
opowiadania historii, o której właśnie
była mowa.
" Digital Storytelling" opisuje nową
praktykę wśród ludzi, którzy używają
cyfrowych narzędzi do opowiedzenia
swojej "historii", często
przedstawianej w zniewalający i angażujący emocjonalnie lub interaktywny sposób.
Termin "cyfrowe" opowiadanie historii odzwierciedla to, że format "twarzą w twarz"
jest potężny, ale niekoniecznie jedyny.
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Digital storytelling w praktyce
Zobaczmy, za pomocą jakich narzędzi można ćwiczyć Digital Storytelling i jak web 2.0
ze swoimi niezliczonymi aplikacjami pozwala tworzyć Historie. Aby odpowiedzieć na
te potrzeby, ważne jest, aby skupić naszą uwagę na niektórych aplikacjach
internetowych (oczywiście jest to klasyfikacja empiryczna, która nie jest uniwersalna,
ponieważ usługi, które są oferowane codziennie w sieci w tej dziedzinie są
niezliczone:
1) Opowiadanie historii i linia czasu
Tworzenie osi czasu można uznać za formę narracji zdarzeń uporządkowanych
chronologicznie. Różne zasoby zidentyfikowane w sieci wokół tematu, zdarzenia,
problemu, postaci, są ułożone

w
formie kart lub slajdów, w ramach chronologicznej sekwencji reprezentowanej na
linii i ułożone zgodnie z odpowiednią chronologią, przy użyciu np. narzędzi
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internetowych takich jak Whenintiime, TikiToki, Xtimeline, Dipity, Timeglider i
Timerime, które nadają się do wykorzystania w nauczaniu historii, literatury, nauk
politycznych, itp.
2) Storymapping
Storymapping można uznać za formę opowiadania historii, która wykorzystuje mapy
geograficzne lub obrazy do umieszczenia w nich serii linków do zasobów
internetowych związanych z określonym tematem.
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Środki masowego przekazu i gazety w szerokim zakresie wykorzystują tę formę
opowieści do swoich zapytań i dokumentacji.
Oto kilka serwisów internetowych, które pozwalają na tworzenie aplikacji
storymapps i wytyczanie trasy:
▪

StoryMap JS

▪

Zbuduj mapę

▪

Google Tourbuilder

3) Opowieść transmedialna
Opowieść transmedialna (znany również jako narracji Transmedia lub
wieloplatformową opowiadania ) jest technika opowiadać jedną historię lub historię
doświadczenie na wielu platformach oraz formatów wykorzystujących aktualne
technologie cyfrowe.
Źródło Opowiadanie transmedialne https://pl.qaz.wiki/wiki/Transmedia_storytelling
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Metoda ta może być również przydatna do zilustrowania projektu, który ma być
zrealizowany (również dydaktycznego) lub wyników projektu. Ta forma opowiadania
historii jest również szczególnie przydatna na polu dziennikarskim.
Przydatne narzędzia do generowania opowieści trans-medialnych:
▪

Storify

▪

Dysze

4) Opowiadanie Wizualne (Visual Storytelling)
W tym przypadku historia jest opowiadana za pomocą obrazów. Możliwości
wykorzystania obrazu są zróżnicowane:
▪

Obrazy mogą być układane seryjnie, jak w prezentacji lub pokazie slajdów i
opatrzone linkami, tekstami, nagranym głosem narratora.

▪

mogą być dołączone linki do
zasobów multimedialnych
i/lub nagrany głos narratora;

▪

Obraz można uczynić
interaktywnym, tak aby
kliknięcie na niego otwierało
zasoby w sieci;

▪

Doświadczenie można opowiedzieć poprzez zbieranie zdjęć, tworzenie
albumów lub tablic informacyjnych wraz z krótkimi podpisami.

Niektóre wizualne serwisy opowiadające historie, które są przykładem różnych
możliwości, to Thinglink, Narrable, Meograph i Pinterest.
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5) Video storytelling
W tym przypadku mamy do czynienia z serwisami internetowymi lub przeglądarkami,
w których historia powstaje poprzez możliwość manipulowania filmami poprzez

wstawianie tekstu, linków, adnotacji, zdjęć, pytań itp. W rezultacie powstają
interaktywne filmy wideo, które mogą zawierać w sobie elementy multimedialne.
Do ich tworzenia można wykorzystać
▪

Put

▪

ShortHand

▪

Zentrick

▪

Popcorn Maker

▪

Storygami+
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5. SYMULACJE
Symulacje są podobne do poważnych gier, ale symulują prawdziwe sytuacje, a ich
celem jest szkolenie użytkowników w środowisku przypominającym prawdziwe życie.
Nauka oparta na grach i symulacjach jest tym, co daje eLearningowi przewagę nad
tradycyjnymi metodami szkoleniowymi: w rzeczywistości na pewno istnieje wiele
korzyści z integracji dźwięku z
elementami wizualnymi i
interaktywnymi w jednym pakiecie
(tworząc np. kurs eLearning). Ważne
jest jednak, aby wyjaśnić, że symulacja jest techniką stosowaną w praktyce uczeniu
się, która może być stosowana w wielu różnych dyscyplinach i wśród uczestników
szkoleń, a nie jest technologią. Symulacja pozwala na zastąpienie i wzmocnienie
rzeczywistych doświadczeń doświadczeniami kierowanymi, często "zanurzonymi" w
naturze, które wywołują lub odtwarzają istotne aspekty rzeczywistego świata w
sposób w pełni interaktywny.
Uczenie się oparte na symulacji może być sposobem rozwijania wiedzy, umiejętności
i postaw profesjonalistów, stanowiąc cenne narzędzie w nauce łagodzenia napięć
etycznych i rozwiązywania praktycznych dylematów. Techniki, narzędzia i strategie
szkoleniowe oparte na symulacji mogą być stosowane przy opracowywaniu
usystematyzowanych doświadczeń edukacyjnych, jak również mogą być
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wykorzystywane jako narzędzie pomiarowe powiązane z ukierunkowanymi
kompetencjami w pracy zespołowej i celami edukacyjnymi.

Szkolenie z pracy zespołowej prowadzone w symulowanym środowisku może
przynieść dodatkowe korzyści w stosunku do tradycyjnych instrukcji dydaktycznych,
poprawić wydajność i ewentualnie pomóc w ograniczeniu błędów.
Oznacza to, że uczenie się w oparciu o symulację jest połączeniem odtworzenia
rzeczywistych scenariuszy poprzez animację lub odtworzenie, z możliwością grania
jak w grze, gdzie uczniowie mogą wizualizować wykonywanie konkretnych zadań i
zdobywać odznaki, punkty i poziomy w miarę postępów w trakcie szkolenia.
Ten rodzaj symulacji polega ona na symulacji rzeczywistych sytuacji i środowisk, z
elementami audio i wideo, przy użyciu gry wzbogacającej trening. Oczywiście, wiele
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firm i branż korzystających z tego typu szkoleń może uzyskać istotne korzyści dla
swoich pracowników, mając możliwość lepszego i szybszego przeszkolenia.
Przykłady wykorzystania symulacyjnego uczenia się w sektorze przemysłowym
można znaleźć w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, medycznym,
hotelarskim, zdrowotnym, fitness i gastronomicznym oraz w wielu innych
dziedzinach. Na przykład w sektorze mody i handlu detalicznego uczenie się oparte
na symulacji może pomóc w stworzeniu modeli wizualnych, które później mogą być
konkretnie produkowane w celu ich sprzedaży.

Ponadto, marki modowe mogą korzystać z kursów symulacyjnych do szkolenia
klientów końcowych na różne sposoby noszenia lub mieszania i dopasowywania
akcesoriów.
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Symulacja i gra to zdecydowanie futurystyczne metody treningu. W miarę jak AR i VR
wkraczają w nasze codzienne życie, wkrótce staną się one sposobem na szkolenie
pracowników w zakresie złożonych zagadnień. Tam, gdzie problemem jest
bezpieczeństwo, podstawowym formatem szkolenia zawsze będą filmy wideo i
animacje.
Korzyści płynących z przejścia na kursy oparte na symulacjach jest wiele, a korzyści te
będą większe w przyszłości dzięki ewolucji technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (TIK).
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Zalety symulacji:
● bezpieczeństwo: (symulator lotu, elektrownia jądrowa, itp.)
● niskie koszty: w większości przypadków tego typu kursy są tańsze i bardziej
dostępne
● bogata oferta: Istnieje wiele platform i narzędzi edukacyjnych
● personalizacja: uczeń może kontrolować środowisko nauki i konstruować proces
uczenia się w preferowany przez siebie sposób.
Zobaczmy teraz kilka konkretnych przykładów, które bardzo dobrze wyjaśniają,
dlaczego dobrze jest stosować symulacje w szkoleniach.

Lego Serious Play
"Metoda LEGO® SERIOUS PLAY®" jest techniką, która poprawia grupowe
rozwiązywanie problemów, wykorzystując umiejętności wizualne, słuchowe i
kinestetyczne, Technika prowadzenia warsztatu opiera się na pracy z klockami
LEGO®., używaniu ich jako formy ekspresji i środka przekazu, zapewnia wszystkim
uczestnikom głos w dyskusji.
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Proces wymaga od uczestników koncentracji, komunikacji a także pobudza
kreatywność. Prowadzący zadaje uczestnikom serię pytań. Każdy z uczestników
buduje swój własny model 3D w odpowiedzi na pytania moderatora, wykorzystując
specjalnie dobrane elementy LEGO®. Modele te służą jako podstawa do dyskusji
grupowej, dzielenia się wiedzą, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Celem tego procesu jest poprawa kreatywnego myślenia i komunikacji, pozwala to
uczestnikom w łatwy sposób dzielić się emocjami, pomysłami, opiniami itp.
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MinecraftEdu
Minecraft: Education Edition – edukacyjna wersja gry Minecraft zaprojektowana do
używania w szkołach. Została wydana 1 listopada 2016 roku. Education Edition
została zaprojektowana na potrzeby uczniów i nauczycieli. Opiera się na Windows 10
Edition.

Przedsięwzięcie jest skierowane do publicznych i niepublicznych placówek
edukacyjnych wszystkich szczebli, bibliotek, muzeów i zarejestrowanych organizacji
charytatywnych i non-profit. Microsoft w żaden sposób nie ograniczył dostępu do
edukacyjnego Minecrafta ze względu na terytorium, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w najbliższym czasie potencjał edukacyjny gry został wykorzystany także w polskich
szkołach.
Minecraft Edu to nie tylko sama gra zawierająca dodatkowe narzędzia, dzięki którym
ma lepiej wypełniać swoją edukacyjną rolę. Microsoft oferuje także usługę hostingu
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za serwer. Sama licencja na oprogramowanie jest odpłatna. Trudno stwierdzić, czy
taka oferta może zainteresować polskie szkoły, nie ma jednak wątpliwości, co do
ogromnych możliwości, jakie przed nauczycielami otwiera Minecraft.
Źródło
https://projekcja.edu.pl/minecraft-dla-edukacji-jest-dostepny-takze-w-polsce/
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6. WNIOSKI
Gamifikacja, opowiadanie historii, symulacje mogą być wykorzystywane również w
systemie VET do nauczania i szkolenia zawodowego, wymaga to jednak rozwijania
kompetencji cyfrowych uczacych i uczniów. Te metody i narzędzia mają wartość
dodaną w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej pod warunkiem, że są
skutecznie zintegrowane z Krajową Ramą

Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji

pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy
Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach
UE. Uczenie się na podstawie problemów wydaje się być najlepszą metodą do
zastosowania w nauce przez całe życie, ponieważ stawia uczącego się w samym
centrum procesu uczenia się.
Najlepszym podsumowaniem przewodnika będą słowa holenderskiego profesora P.
Kommers z Uniwersytetu w Utrechcie, który w 2015 roku powiedział: "Wybór
gamifikacji w procesie uczenia jest mądrym wyborem, który pozwoli szkoleniowcom
VET wykorzystać ich wcześniejsze zaplecze naukowe i instynkt".
"Wybór gamifikacji w procesie uczenia jest mądrym wyborem, który pozwoli
szkoleniowcom VET wykorzystać ich wcześniejsze zaplecze naukowe i instynkt".
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Kredyty
Podręcznik ten został zrealizowany w ramach projektu "Innowacyjne
Metodologie i Działania na rzecz Kształcenia i Szkolenia
Zawodowego" w ramach europejskiego programu "Erasmus Plus KA2
Strategiczne Partnerstwa dla Kształcenia i Szkolenia Zawodowego".
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.
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