
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Niniejsze studium przypadku przedstawia opracowanie i wdrożenie serii 

warsztatów doskonalenia zawodowego na temat włączania telefonów 

komórkowych do nauczania przedmiotów ścisłych dla grupy nauczycieli 

przedmiotów ścisłych (5 mężczyzn i 13 kobiet) na Sri Lance. Nauczyciele 

zostali wybrani celowo na podstawie zgłaszanych przez nich kompetencji w 

korzystaniu z funkcji telefonu komórkowego oraz ich pozytywnego 

nastawienia do korzystania z telefonów komórkowych, co pokazały ich 

odpowiedzi na wcześniejszy kwestionariusz. Cykl obejmował 3-dniowe 

warsztaty planowania, po których nastąpiło wdrożenie zaplanowanych lekcji 

w rzeczywistych salach lekcyjnych, a następnie 1-dniowe warsztaty 

przeglądowe. Podczas warsztatów planowania nauczyciele mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach praktycznych na temat korzystania z telefonów 

komórkowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a 

następnie wspólnie planować lekcje. Podejście metodologiczne przyjęte do 

oceny inicjatywy było jakościowe, a dane zebrano za pomocą obserwacji i 

notatek terenowych. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu technik 

analizy tematycznej przy wsparciu oprogramowania do analizy danych 

jakościowych NVivo8 (QSR International Pty Ltd., Victoria, Australia). 

Stwierdzono, że ponieważ rozwój zawodowy nauczycieli odbywał się osobno 

jako Warsztaty Planowania i Przeglądania, warsztaty te wspierały nauczycieli 

w rozpoznawaniu potencjału edukacyjnego telefonów komórkowych, w 

nauce ich wykorzystania w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych i 

przyrodniczych, w zmianie nastawienia do Wykorzystanie telefonów 

komórkowych w nauczaniu i dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami 

związanymi z zastosowaniami telefonów komórkowych w nauczaniu 

przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.  

Warsztaty  

Planowanie warsztatów, dzień 1:  

a) sesja burzy mózgów w celu zebrania istniejących poglądów uczestników 

na temat wykorzystania telefonów komórkowych w nauczaniu i uczeniu się.  

b) dyskusja grupowa stymulowana prezentacją PowerPoint na temat 

„telefonów komórkowych do nauczania i uczenia się w szkole”.  
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c) sesja praktyczna, która dostarczyła uczestnikom praktycznych 

doświadczeń w zakresie korzystania z telefonów komórkowych w nauczaniu 

i uczeniu się przedmiotów ścisłych.  

d) główne zadania: cztery grupy robocze: każda grupa wybrała lekcję z 

krajowego programu nauczania przedmiotów ścisłych dla klas 6–11, do 

której można by włączyć telefony komórkowe, i przygotowała wstępne 

plany, jak to może się odbyć.  

Dzień 2:  

a) dyskusja grupowa po prezentacji w programie PowerPoint na temat 

działań pedagogicznych i modelu rozumowania Shulmana, która opisuje 

czynności, w które angażuje się nauczyciel podczas tworzenia instrukcji 

dotyczących nauczania i uczenia się. Podkreślono przy tym aspekty, które 

należy wziąć pod uwagę podczas projektowania lekcji przedmiotów ścisłych 

przy integracji telefonów komórkowych. Obejmowało to rozważenie wiedzy i 

umiejętności uczniów na temat korzystania z telefonów komórkowych, 

kompetencji nauczycieli w korzystaniu z nich oraz doboru technologii 

odpowiedniej do odpowiednich zajęć.  

b) plan lekcji przygotowany przez każdą grupę: nawiązujący do etapów 

modelu Shulmana. c) informacja zwrotna od rówieśników: służy do 

udoskonalania planów lekcji.  

Dzień 3 (tydzień po Dniu 2):  

a) odgrywanie ról: zaprojektowane lekcje były odgrywane przez członka 

grupy, podczas gdy inni odgrywali rolę uczniów.  

b) dyskusja grupowa: na zakończenie każdej lekcji odgrywanie ról, podczas 

której krytycznie oceniano praktyki pedagogiczne i sposoby wykorzystania 

technologii do wspierania tych praktyk. Warsztat przeglądowy: Podczas 

warsztatu przeglądowego nauczyciele przedstawili swoje doświadczenia, 

refleksje i przemyślenia na temat wykorzystania telefonów komórkowych w 

nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkoła średnia 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

integracja telefonów komórkowych z nauczaniem i uczeniem się: studium 

przypadku dotyczące szkolenia nauczycieli przez profesjonalistów 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

warsztaty rozwojowe 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Nauczyciele przedmiotów ścisłych 



Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Chociaż potencjał ICT i telefonów komórkowych jest obecnie dostrzegany, 

jedną z przeszkód w ich wykorzystywaniu w nauczaniu i uczeniu się jest brak 

zaufania nauczycieli do korzystania z technologii. Od 1994 r. Na Sri Lance 

Ministerstwo Edukacji wdrożyło szereg inicjatyw mających na celu włączenie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i uczenia się. Mimo 

to stosunek liczby komputerów do liczby uczniów wynosi 1: 130, a obecnie 

dostępne zasoby ICT w większości szkół są niewystarczające. Jednak poziom 

penetracji telefonów komórkowych na Sri Lance jest wysoki i pod koniec 

2010 r. Osiągnął 70%. Ponadto telefony komórkowe są tańsze od 

komputerów i większość uczniów wie, jak z nich korzystać. Dlatego warto 

było wprowadzić telefon komórkowy jako narzędzie do nauczania i uczenia 

się w systemie szkolnym Sri Lanki. Należy jednak zauważyć, że nauczyciele na 

Sri Lance nie są na ogół zaznajomieni z potencjałem edukacyjnym telefonów 

komórkowych, a ich osobiste wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych jest również ograniczone. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

To studium przypadku pokazało, jak zorganizowanie warsztatów rozwoju 

zawodowego osobno jako warsztatów planowania i warsztatów 

przeglądowych wokół możliwości prowadzenia lekcji w rzeczywistych 

warunkach klasowych zapewniło wiele możliwości rozwoju wiedzy, 

umiejętności i postaw nauczycieli w zakresie wykorzystania telefonów 

komórkowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, a także 

samokształcenia. Te możliwości obejmowały zarówno rozwijanie przez 

uczniów zrozumienia pojęć naukowych, jak i ich zaangażowanie w procesy 

naukowe i umiejętności, takie jak obserwacja i nagrywanie. Zapewnienie 

praktycznej sesji na początku warsztatów planowania umożliwiło 

nauczycielom zbadanie potencjału telefonów komórkowych w nauczaniu 

przedmiotów ścisłych. Ponadto włączenie zajęć prowadzących do dyskusji w 

całej grupie i umożliwienie nauczycielom angażowania się w zajęcia w 

małych grupach, zarówno podczas warsztatów planowania, jak i powtórek, 

zwiększyło możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. Stworzyły one 

sprzyjające środowisko do wymiany wiedzy i umiejętności między sobą, a 

także z badaczem. Jednakże, chociaż warsztaty te zapewniły udaną 

jednorazową inicjatywę szkoleniową, która pomogła nauczycielom włączyć 

telefony komórkowe do swoich lekcji, należy przeprowadzić dalsze badania 

w celu zbadania trwałości tego rodzaju rozwoju zawodowego w szkołach na 

Sri Lance. 

Kraj Sri Lanka 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Szkoły na Sri Lance 
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