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WPROWADZENIE
Niniejszy przewodnik jest piątym rezultatem intelektualnym europejskiego projektu o numerze
2018-1-EL01-KA204-047819 zatytułowanego „Narzędzia wykorzystywane do kształcenia
umiejętności cyfrowych osób dorosłych (DESK) zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy”
Celem projektu DESK jest pomoc trenerom/szkoleniowcom osób dorosłych we wspieraniu ich
uczniów w doskonaleniu oraz usprawnianiu umiejętności cyfrowych. Ponadto, przedstawia on
wpływ aplikacji AR (Rzeczywistości Rozszerzonej) na podnoszenie tych umiejętności. Na etapie
przygotowań do projektu DESK okazało się, że wprowadzenie technologii AR do procesu uczenia się
prowadzi do większego zaangażowania uczniów, co z kolei sprawia, że zdobyta wiedza i umiejętności
pozostają z nimi na dłużej.
Rezultaty projektu zostały podzielone na pięć odrębnych powiązanych ze sobą rezultatów
intelektualnych, które prowadzą do stworzenia Pakietu Edukacyjnych Narzędzi Umiejętności
Cyfrowych. Są to:
Rezultat Intelektualny 1 (IO!): Przegląd nowych technologii wykorzysujących zastosowanie
rzeczywistości rozszerzonej (AR) w edukacji
Rezultat Intelektualny 2 (IO2): Program zajęć „Narzędzia wykorzystywane do kształcenia umiejętności
cyfrowych osób dorosłych (DESK)”
Rezultat Intelektualny 3 (IO3): Analiza przypadków wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (AR) w
edukacji dorosłych
Rezultat Intelektualny 4 (IO4): Pakiet narzędzi DESK
Rezultat Intelektualny 5 (IO5): Elektroniczny Przewodnik online dla pakietu DESK Toolkit
Przewodnik ten jest uzupełnieniem czterech pierwszych rezultatów intelektualnych opracowanych w
ramach tego projektu i jednocześnie przedsięwzięciem mającym na celu udostepnienie przydatnych
materiałów dla szkoleniowców, uczniów, organizacji itp. po to, aby mogli korzystać z kursu DESK.
Przewodnik składa się z następujących pięciu części:






Opis kursu DESK: Rozdział ten zawiera informacje na temat samego kursu, struktury
programu zajęć i struktury poszczególnych modułów.
Opis zestawu narzędzi DESK: w tym rozdziale podano informacje na temat materiałów
zawartych w pakiecie narzędzi oraz w jaki sposób zarejestrować się na platformę (LMS).
Jak uzyskać dostęp do treści rozszerzonej rzeczywistości: w tym rozdziale można dowiedzieć
się jak uzyskać dostęp do zasobów rozszerzonej rzeczywistości zawartych w kursie DESK.
Przydatne informacje umożliwiające dostęp do kursu DESK: w rozdziale uwzględniono kilka
przydatnych informacji ułatwiających korzystanie z kursu DESK.
Przeniesienie praktyki AR do innych dziedzin edukacji: w tym rozdziale przedstawiono
informacje na temat tego, jak szkoleniowiec/nauczyciel może uwzględnić doświadczenie AR
w trakcie sesji.
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Opis kursu DESK
Technologie informacyjne i komunikacyjne przeniknęły do
wszystkich dziedzin życia zawodowego. W tym kontekście
umiejętności cyfrowe stały się kluczowym czynnikiem
umożliwiającym uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie
opartym na wiedzy. Obejmują one
zdolność uczniów do
korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
oraz usług sieciowych umożliwiających dostęp, wyszukiwanie,
tworzenie, edytowanie, integrację, udostępnianie i ocenę
informacji w celu rozwiązywania problemów, i wreszcie
uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy.

Czym są umiejętności cyfrowe? (What are digital skills?)

What are digital
skills?
Digital skills are
defined as a range of
abilities to use digital
devices,
communication
applications, and
networks to access
and manage
information.
en.unesco.org

Umiejętności cyfrowe definiuje się jako szereg umiejętności
korzystania z urządzeń cyfrowych, aplikacji komunikacyjnych i sieci w celu uzyskania dostępu do
informacji i zarządzania nimi.

Odbiorcy kursu
Kurs DESK skierowany jest zarówno do osób prowadzących szkolenia dla osób dorosłych, aby mogli
oni pomóc uczącym się zdobyć niezbędne umiejętności cyfrowe, jak również do tych osób dorosłych,
które muszą nadążyć za popytem na te umiejętności. Nacisk kładziony jest na umożliwienie uczniom
rozwijanie podstawowych umiejętności cyfrowych, postaw potrzebnych w nowoczesnych miejscach
pracy oraz kształtowanie nowoczesnej kultury cyfrowej i e-obywatelstwa.

Struktura programu zajęć
Kurs DESK podzielony jest na siedem różnych, niezależnych modułów, które są zgodne z danymi
otrzymanymi w wyniku analizy badawczej przeprowadzonej w ramach IO1 oraz IO2.
Ściślej rzecz ujmując, Moduły DESK to:
Moduł
program zajęć
1.Wprowadzenie

2.Cyfrowe
interfejsy
użytkownika

Opis modułu
Ta część pomoże dorosłym
zrozumieć czym są
umiejętności cyfrowe oraz
strukturę kursu.
Niniejsza sekcja zawiera
przewodnik po różnych
cyfrowych interfejsach
użytkownika dostępnych

Zagadnienia/tematy

Przewidywany/szacowany
czas trwania

1.Definicja umiejętności cyfrowych.
2. Umiejętności cyfrowe w miejscu pracy.
3. Informacja na temat kursu DESK.

2 godziny teorii

1.Wprowadzenie do cyfrowego interfejsu
użytkownika

12 godzin
(8 godzin teorii I 4 godziny
praktyki)
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obecnie w różnych
urządzaniach elektronicznych.

2. Rodzaje interfejsów użytkownika (dla
komputerów stacjonarnych, tabletów,
smartfonów)
3. Główne składniki systemu interfejsu
użytkownika.
4. Przykłady popularnych interfejsów
użytkownika
5. Wytyczne dla dorosłych dotyczące
korzystania z interfejsów użytkownika

3. Przetwarzanie
informacji

Celem tej sekcji jest pomoc
uczniom w znalezieniu,
wyszukiwaniu danych
cyfrowych oraz ocenie ich
treści. Uwzględniono także
takie informacje jak
przechowywać, zarządzać
oraz organizować dane
cyfrowe.

1.Jak korzystać z wyszukiwarek w celu
znalezienia informacji.
2. Jak oceniać wiarygodność informacji
online
3. Jak w metodyczny sposób klasyfikować
informacje wykorzystując pliki i foldery.

12 godzin
(8 godzin teorii I 4 godziny
praktyki)

4. Komunikacja
cyfrowa

Niniejsza sekcja obejmuje
różne sposoby podstawowej
komunikacji cyfrowej I
współpracy.

12 godzin
(8 godzin teorii I 4 godziny
praktyki)

5. Tworzenie
treści cyfrowych

Celem tej sekcji jest
omówienie jak tworzyć i
obsługiwać podstawowe
treści cyfrowe.

6.Bezpieczeństwo
informacji
cyfrowych

Celem tej sekcji jest
omówienie niektórych
zagrożeń świata cyfrowego,
jak również zdefiniowanie
czym są dane osobowe oraz
jak je chronić. Ponadto,
zawarte są również kwestie
dotyczące praw autorskich do
informacji cyfrowych.
Sekcja ta zawiera
wprowadzenie do AR
(Rzeczywistości
Rozszerzonej): definicja,
pojęcia, sprzęt i aplikacje
oprogramowania.

1.Wprowadzenie do cyfrowej
komunikacji
2. Popularne narzędzia komunikacji
cyfrowej
3. Zasady komunikacji online (Netykieta)
1.Używanie podstawowych pakietów do
tworzenia treści (np. pliki tekstowe,
tabelki)
2. Wykorzystywanie podstawowych
funkcji edytowania
3. Wytyczne dotyczące tworzenia treści
1.Zagrożenia w świecie cyfrowym
2. Dane osobowe
3. Prawa autorskie do informacji
cyfrowych (Licencje Creative Commons)

1.Podstawowe pojęcia AR
2.wyposarzenie/sprzęt AR
3. oprogramowanie, aplikacje AR
4.Jak tworzyć aplikacje AR

12 godzin
(8 godzin teorii I 4 godziny
praktyki)

7. Wprowadzenie
do AR
(Rzeczywistości
Rozszerzonej)

12 godzin
(8 godzin teorii I 4 godziny
praktyki)

6 godzin
(6 godzin teorii)

Kurs DESK przeznaczony jest dla osób początkujących bez wcześniejszej wiedzy w tej dziedzinie. Po
ukończeniu kursu, uczestnicy powinni być w stanie podnieść swoje umiejętności cyfrowe do poziomu
„biegłego użytkownika” w module 2, do poziomu „ niezależnego użytkownika” w modułach 3-5 oraz
do poziomu „ podstawowego użytkownika” w modułach 6 i 7, zgodnie z „Cyfrowymi Kompetencjami
Unii Europejskiej”
Każdy moduł DESK został opracowany w prezentacji PowerPoint, przetworzony na SCORM oraz
zamieszczony na platformie DESK lms. Wszystkie moduły DESK mają taką samą strukturę, jak poniżej.
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Każdy moduł skupia się na konkretnym obszarze zaprezentowanym w pierwszym slajdzie, zgodnie z
poniższym rysunkiem.

Cele modułu oraz szacunkowy czas realizacji przedstawione są na trzecim slajdzie.
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Każdy moduł składa się z szeregu rozwijalnych tematów przedstawionych na czwartym slajdzie, tak
jak pokazano na kolejnym zdjęciu.

Treści edukacyjne zawarte w każdym z modułów przyczyniają się do naświetlenia tego tematu. Każdy
moduł obejmuje zadania edukacyjne dla uczestników. Postęp w nauce zapewniony jest poprzez
zwiększającą się złożoność zadań, w których oczekuje się od uczestników radzenia sobie z tymi
działaniami.
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Podsumowanie modułu przedstawiono w formie zagadnień w punktach na jego końcu.

Do każdego modułu zaproponowano dodatkowe zasoby w celu dalszego rozwijania doświadczenia
uczestników.

Struktura materiału edukacyjnego oraz proponowane zadnia mają na celu pomoc trenerom
odpowiedzieć na potrzeby ich uczniów poprzez dostosowanie zajęć do ich dotychczasowej wiedzy,
umiejętności i postaw. Ponadto, szkoleniowcy mogą wybrać ścieżkę kształcenia, która najlepiej
odpowiada ich kursantom. Teoria oraz zaproponowane ćwiczenia praktyczne zaprojektowane są w
ten sposób, aby pomóc trenerom wspierać badawcze podejście do wiedzy i zachęcać kursantów do
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nauki, poszukiwania informacji i aktywnego uczestnictwa po to, aby osiągnąć oczekiwanie rezultaty
w nauce.
W szczególności ostatni moduł wymaga bardziej zaawansowanej wiedzy i ekspertyzy. Może on być
równie dobrze skierowany do osób uczących dorosłych, którzy nie posiadają szczegółowej wiedzy
technicznej. Ponadto, instruktorzy mają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie projektowania ich
własnych zadań AR do wykorzystania na zajęciach.

Czas realizacji
Całkowity czas trwania kursu DESK to 68 godzin, 48 godzin teorii i 20 godzin praktyki. Proponowany
czas realizacji kursu jest orientacyjny. Instruktorzy powinni planować ich zajęcia w oparciu o
nastawienie do nauki, zainteresowania, dotychczasową wiedzę oraz doświadczenia uczestników.

Język
Kurs DESK dostępny jest w 7 językach: angielskim, greckim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim oraz
polskim.

Ewaluacja
Każdy moduł oceniony jest za pomocą pięciominutowego testu wielokrotnego wyboru dotyczącego
zawartości prezentowanego w nim materiału.
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Opis narzędzi DESK
Zasoby edukacyjne
Pakiet narzędzi opracowanych w ramach kursu DESK zawiera wszystkie zasoby edukacyjne
opracowane w ramach pięciu rezultatów intelektualnych (IO), z których mogą korzystać zarówno
szkoleniowcy, jak i osoby uczące się. Dokładnie rzecz ujmując są to:

IO1: Przegląd nowych technologii
wykorzystujących zastosowanie
rzeczywistości rozszerzonej w edukacji

IO2: Podsumowanie kwestionariusza

IO2: Program zajęć Narzędzi DESK w
Edukacji dorosłych w zakresie
umiejętności cyfrowych.

IO3: Analiza przypadku AR w edukacji
dorosłych

IO4: Platforma edukacyjna DESK
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IO5: Przewodnik online dla pakietu DESK
Toolkit

Szkoleniowcy mogą wybrać ścieżkę szkolenia w oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenie
swoich kursantów. Zaawansowani użytkownicy mogą mieć bezpośredni dostęp do repozytorium
DESK tak, aby korzystać ze wszystkich utworzonych materiałów i tworzyć ścieżkę edukacyjną dla
swoich uczniów lub dla siebie. W celu wsparcia początkujących użytkowników opracowano
podstawowe zasady z proponowanymi dla nich ścieżkami.

Program
zajęć

Podstawowe
zasady

Analiza
przypadku

Podstawowy użytkownik

Platforma
edukacyjna

Dorosły uczeń

Repozytorium

Zaawansowany użytkownik
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Poniższa tabela przedstawia opracowane ramy, które w oparciu o ramy kompetencji cyfrowych 2.0 (DidComp.2.0), umożliwiają szkoleniowcom
osób dorosłych oraz ich uczniom określić te kompetencje, które chcą rozwijać oraz pomagają im w wyborze niezbędnych zasobów DESK. Tabela
ta odnosi się do tematów DESK, które można znaleźć na platformie DESK lms. Na przykład, moduł edukacyjny 2.1 koresponduje z modułem 2,
jednostką 1 kursu DESK. Analizy przypadków DESK można znaleźć w narzędziu DESK toolbox. Rozszerzona rzeczywistość odnosi się do sytuacji,
w których AR wykorzystano w nazwie analizy przypadku.

Kompetencje

Umiejętność
korzystania z
informacji i danych

Komunikacja I
współpraca

Tworzenie treści
cyfrowych

Grupa docelowa

Szkoleniowcy, dorośli
uczniowie,
interesariusze,
organizacje
szkoleniowe

Szkoleniowcy, dorośli
uczniowie,
interesariusze,
organizacje
szkoleniowe
Szkoleniowcy, dorośli
uczniowie,
interesariusze,
organizacje
szkoleniowe

Efekty uczenia się

Zasoby/jednostki/analiza przypadku

-potrafi korzystać z
wyszukiwarek w celu
znalezienia informacji
-potrafi ocenić wiarygodność
informacji online
- potrafi w metodyczny sposób

Kurs DESK

klasyfikować informacje
wykorzystując pliki i foldery.

-potrafi korzystać z różnych
środków podstawowej
komunikacji cyfrowej
-potrafi zastosować zasady
komunikacji online

Ocena kursu
oparta jest na
quizie
wielokrotnego
wyboru

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3

Analiza
-wysyłanie wiadomości gmail
przypadków
--te zawarte we właściwych modułach
AR
Kurs DESK

-Potrafi wykorzystywać różne
narzędzia do tworzenia treści
w różnych formatach

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

Analiza
-przyjmowanie zamówienia
przypadków -automat z biletami
AR
-te zawarte we właściwych modułach
Kurs DESK

Ewaluacja

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3

Analiza
- wypełnianie CV
przypadków
-te zawarte we właściwych modułach
AR
Kurs DESK
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3

Ocena kursu
oparta jest na
quizie
wielokrotnego
wyboru
Ocena kursu
oparta jest na
quizie
wielokrotnego
wyboru
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Bezpieczeństwo
Szkoleniowcy, dorośli
uczniowie,
interesariusze,
organizacje
szkoleniowe

Technologia
Rzeczywistości
rozszerzonej (AR)

Szkoleniowcy, dorośli
uczniowie,
interesariusze,
organizacje
szkoleniowe

-potrafi opisać niektóre
zagrożenia, na które
napotykają dorośli w
cyfrowym świecie
-potrafi opisać co to są dane
osobowe
-potrafi opisać licencje
Creative Commons
-potrafi zinterpretować
definicję, pojęcia, koncepcje,
sprzętu i oprogramowanie
Rzeczywistości Rozszerzonej
(AR)
-potrafi zidentyfikować
istniejące narzędzia i struktury
w celu tworzenia aplikacji
mobilnych Rzeczywistości
Rozszerzonej (AR)

Analiza
-te zawarte we właściwych modułach
przypadków
AR

DESK
course

Ocena kursu
oparta jest na
quizie
wielokrotnego
wyboru

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

-bankomat
-automat z biletami
-wypożyczenie roweru
Analiza
-przyjmowanie zamówienia
przypadków -urządzenie elektroniczne
AR
-kiosk do drukowania zdjęć

Ocena kursu
oparta jest na
quizie
wielokrotnego
wyboru
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O platformie edukacyjnej DESK LMS
DESK lms (http://desklms.e-sl.gr/) jest platformą
edukacyjną Moodle stworzoną przez
konsorcjum
partnerskie DESK. Jest ona darmowa i wykorzystywana
do przechowywania i prezentowania materiałów
edukacyjnych stworzonych w ramach projektu DESK.
Skierowana jest ona do wszystkich szkoleniowców i
uczniów z Unii Europejskiej chcących doskonalić/rozwijać
swoje umiejętności cyfrowe.
Czym jest Moodle?
Moodle jest darmowym i otwartym systemem
zarządzania nauką. Został on opracowany przez Martina
Dougiamas’a w celu pomocy edukatorom w tworzeniu
kursów online skupiających się na interakcjach i
wspólnej budowie treści. System nieustannie rozwija
się.

What is Moodle?
Moodle is a free and opensource learning management
system (LMS).
Moodle was originally
developed by Martin
Dougiamas to help educators
create online courses with a
focus on interaction and
collaborative construction of
content, and it is in continual
evolution.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
www.moodle.org

Platforma DESK Ims:





jest dostępna za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej
jest prosta w użytkowaniu dla każdego użytkownika (końcowego użytkownika). Nie
ma potrzeby posiadania specjalistycznych umiejętności technicznych
interfejs użytkownika jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami takimi jak
komputery, tablety i smartfony.
Jest dostępna w każdym systemie operacyjnym

Rejestracja użytkowników na platformie
Aby połączyć się z platformą, powinieneś stworzyć konto postępując zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Krok 1:
Wejdż na stronę: http://desklms.e-sl.gr/
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Krok 2:
Kliknij na przycisk <Login> aby otworzyć formularz logowania.

Krok 3:

2
1

1, Jeśli nigdy nie tworzyłeś konta, możesz zrobić to za darmo. Aby stworzyć konto, kliknij na
przycisk „UTWÓRZ KONTO” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
2.Jesli masz już konto, kliknij na przycisk „ ZALOGUJ” i wprowadź nazwę użytkownika oraz
twoje hasło, a następnie naciśnij przycisk „login”.

Możliwe problemy
W przypadku wystąpienia problemów, skontaktuj się z partnerami DESK za pośrednictwem
poczty elektronicznej: euprojects@e-sl.gr

Krok 4
Świetnie! Teraz jesteś zalogowany na Twoim koncie.
14
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A oto kilka podstawowych funkcji:
Twój profil

Możesz uzyskać dostęp do swojego profilu z poziomu menu użytkownika w prawym górnym
rogu. Zobaczysz tam Twoje imię i nazwisko oraz strzałkę. Kliknij na strzałkę, aby otworzyć
rozwijalne menu. Kliknięcie w link profilu spowoduje pokazanie innych opcji, takich jak Twoja
lista kursów, wpisy na forum lub blogu oraz link do edytowania Twojego profilu, tak jak
przedstawiono na zdjęciu poniżej.
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Twoje powiadomienia i wiadomości
Twoja strona może Cię powiadomić o nowych wiadomościach od instruktora lub innych
uczestników. Możesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na forum lub ocenionych
zadaniach i wiele innych.
Możesz otrzymywać alerty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wyskakującego
okienka. Możesz również kontrolować sposób w jaki chcesz otrzymywać alerty. Zrobisz to w
menu użytkownika, w sekcji Preferencje>Preferencje wiadomości. Więcej szczegółów na ten
temat znajdziesz w dokumencie” Messaging” 2.
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Kurs DESK
Kurs DESK wyświetla się na pierwszej stronie. Możesz uzyskać dostęp do kursu DESK klikając
na strzałkę w celu otwarcia rozwijalnego menu i wybrania preferowanego języka.

Twój pulpit
Każdy użytkownik ma swój własny pulpit, który może personalizować. Więcej informacji na
ten temat znajdziesz klikając w link poniżej.
2

https://docs.moodle.org/38/en/Dashboard#About_the_Dashboard
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Jak uzyskać dostęp do treści Rzeczywistości Rozszerzonej
Kurs DESK został opracowany w celu promowania uczenia się poprzez integrację treści
Rzeczywistości Rozszerzonej (AR). Wykorzystanie AR ma potencjał wzbogacania i
usprawniania procesu zdobywania wiedzy, a wprowadzanie technologii w ten proces ma
pozytywny wpływ na wyniki uczniów.
Podczas zgłębiania kursu DESK szkoleniowcy i uczniowie znajdą kody Zap. Aby móc przejrzeć
Zawartość stworzonych treści AR muszą oni za pomocą swoich smartfonów i aplikacji Zappar
zeskanować kody Zap.

Jak pobrać aplikację Zappar na twój smartfon
Zappar jest aplikacją mobilną, która umożliwia Ci wgląd w zawartość AR poprzez zeskanowanie
kodu Zap za pomocą smartfonu. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:


Przejdź do Play Store( ) lub App Store (
),, wyszukaj Zappar i wybierz: pobierz.
Alternatywnie, możesz zeskanować odpowiedni kod QR znajdujący się poniżej.



Następnie na ekranie Twojego smartfonu pojawi się następująca ikonka.



Otwórz aplikację Zappar, a następnie najedź telefonem na kod Zap i
skanuj go z ekranu głównego aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Upewnij się, że aparat w Twoim smartfonie skierowany jest na kod
Zap.
Teraz możesz wyświetlić zawartość.
Jeśli chcesz zeskanować kolejny kod Zap, naciśnij obraz oka w
prawym górnym rogu ekranu twojego telefonu.
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EXAMPLE

To try the Zappar app, scan the Zapcode below to meet the DESK partners.

Having done it correctly, here is how your mobile’s screen will be looked:
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Przydatne informacje na temat uzyskania dostępu do kursu
Jak przetłumaczyć stronę internetową za pomocą Chrome
W niektórych przypadkach, gdy skanujesz kod Zap możesz natknąć się na stronę w języku angielskim.
Chrome pomoże Ci przetłumaczyć konkretną stronę.



na dole ekranu, wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć stronę
Chrome przetłumaczy stronę na ten język.9

Jeśli na dole strony nie znajdziesz przycisku Translate (Przełumacz) , wtedy:



Otwórz aplikację Chrome na Twoim iPhone lub iPad
Naciśnij More More…(Więcej…)>Translate (Przetłumacz) w prawym dolnym rogu.

Jak zmienić napisy na filmie You Tube
Wszystkie filmy wideo stworzone w ramach projektu DESK zawierają napisy dostępne w językach
partnerów projektu DESK. W przypadku tych filmów, napisy zostały dodane albo przez właściciela albo
automatycznie przez You Tube.
Aby wybrać inny język napisów:




Kliknij w Ustawienia w prawym dolnym rogu.
Kliknij: Napisy/CC.
Wybierz język

Jeśli po wybraniu Napisy/CC, język nie pojawił się na liście:



Kliknij: Przetłumacz automatycznie
Wybierz język
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Przeniesienie praktyki AR do innych dziedzin edukacji
Projekt koncentruje się na wykorzystaniu Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) w celu
doskonalenia umiejętności cyfrowych uczestników. Jednakże, AR może równie dobrze służyć
w innych dziedzinach edukacji oraz tworzyć nowe doświadczenia edukacyjne. Ponadto, jak
wynika z badań w etapie początkowym projektu, AR może być stosowane we wszystkich
poziomach edukacji: podstawowym, średnim, wyższym, a także w nauczaniu dorosłych (VET).
W związku z tym, doświadczenie zdobyte w trakcie projektu DESK może być przeniesione na
inne zagadnienia i dziedziny związane z edukacją.

Wprowadzenie AR do sesji szkoleniowej/sali lekcyjnej
Rzeczywistość Rozszerzona może służyć wielu koncepcjom edukacyjnym oraz zwiększać
zarówno zaangażowanie jak i efektywność uczniów. Jednakże podczas wprowadzania AR do
sesji szkoleniowej czy sali lekcyjnej należy rozważyć następujące czynniki.

Projektowanie I rozwijanie doświadczeń AR
Projekt szkoleniowy składa się z zadań edukacyjnych zintegrowanych z nowoczesnymi
technologiami, które służą uzyskaniu konkretnych efektów uczenia się oraz specyfice
uczących się. W związku z tym, projektowanie i rozwijanie doświadczeń AR jako jeden z
elementów sesji szkoleniowych czy lekcji musi być zgodne z ich celami. Oznacza to, że
informacje, które będą wyświetlane w doświadczeniu AR powinny się łączyć z celami sesji
szkoleniowych czy lekcji. Dlatego też, należy przygotować wszystkie niezbędne materiały
przed stworzeniem doświadczenia AR, w tym:
- scenariusz zajęć
- obraz tracker
- tekst
- zdjęcia

Przygotowanie
W celu uniknięcia wszelkich trudności technicznych, które uniemożliwiają udaną integrację
zawartości AR w sesji czy lekcji należy wziąć pod uwagę następujące działania:



Upewnić się, że wybrana aplikacja AR została pobrana na smartfony uczniów
Upewnić się, że wszystkie potrzebne obrazy tracker są dostępne

21

An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability
Project No: 2018-1-EL01-KA204-047819

Podczas sesji
Podczas uczenia grupy szkoleniowej konkretnych treści dobrą strategią jest pozwolenie
uczniom na wykorzystanie wyświetlanych treści na ich urządzeniach w praktyce. Zwiększy to
zarówno efekty uczenia się poprzez interakcję jak również akceptację technologii AR.

Ocena
Po tym jak grupa szkoleniowa wzięła udział w zajęciach podczas których wprowadzano treści
AR, ważne jest, aby szkoleniowiec ocenił efekty uczenia się. Poniżej wyszczególniono niektóre
szczególne elementy, które należy ocenić:






Czy wdrożenie technologii AR podczas zajęć wykazało satysfakcjonujące efekty uczenia
się?
Czy treści AR pomogły uczniom zrozumieć i zanurzyć się w tym możliwym do zgłębienia
obszarze?
Czy wdrożenie zajęć, w których wprowadzono treści AR pomaga uczniom nauczyć się
„ jak się uczyć?”
Czy wykorzystanie technologii AR sprzyja aktywnemu uczestnictwu kursantów?
Czy wykorzystanie technologii AR motywuje kursantów do wyższych oczekiwań i
zwiększa ich zainteresowania?
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DESK PARTNERS
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