
 

 

 

Nazwa Space race (wyścig kosmiczny) 

Wprowadzenie Wyścig kosmiczny jest interdyscyplinarnym doświadczeniem nauczania 

opartym na nauce opartej na grach jako metodologii edukacyjnej 

uzupełniającej podejście pedagogiczne do odwróconego kształcenia w 

szkolnictwie wyższym. Zastosowanym narzędziem była aplikacja Space Race 

zintegrowana z bezpłatnym oprogramowaniem Socrative. Wdrażając ucznia, 

promowano bardziej aktywne i znaczące uczenie się. Pozwoliło również na 

ożywienie zajęć bezpośrednich, tworząc relaksującą atmosferę. Zachęcano 

również do refleksyjnego i krytycznego wykorzystania aplikacji 

technologicznych i urządzeń mobilnych w klasie. Wykorzystanie wyścigu 

kosmicznego zwiększyło udział uczniów w klasie, zwiększyło ich motywację i 

zainteresowanie, współpracę w rozwijaniu umiejętności i zdolności. To 

narzędzie jest bardzo przydatne do uzyskiwania dwukierunkowych informacji 

zwrotnych od ucznia i nauczyciela w czasie rzeczywistym. W rezultacie 

uzyskano bardziej kooperatywną, refleksyjną i znaczącą naukę. 
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Zasoby wyścigu kosmicznego używane w klasie są dostępne w cyfrowej 

aplikacji do nauczania Socrative. Socrative to inteligentny system 

odpowiedzi, w którym nauczyciel może wykonywać pytania, konkursy i gry, 

na które uczniowie mogą odpowiadać w czasie rzeczywistym z urządzeń 

mobilnych. Odpowiedzi uczniów są natychmiast wyświetlane na naszym 

urządzeniu. Uczniowie mogą wystawiać opinie na temat ćwiczenia, 

korzystając z zasobu Exit Ticket [5,6]. Opcja Wyścig kosmiczny umożliwia 

włączenie grywalizacji w klasie, patrz rysunek 1. To ćwiczenie przedstawia 

diagram z zsynchronizowanym postępem ikony (rakieta, statek kosmiczny, 

niedźwiedź, rower itp.). Przy każdej poprawnej odpowiedzi ikona przesuwa 

się o jedną pozycję. W ten sposób uczniowie mogą zweryfikować swoje 

postępy. Aby uzyskać informacje w liczbie mnogiej, podeszliśmy do badania 

ich wykorzystania z interdyscyplinarnej perspektywy przez nauczycieli 

należących do różnych dziedzin wiedzy; konkretnie Inżynieria i Biomedycyna 

od roku akademickiego 2015–16 do chwili obecnej na Uniwersytecie w 

Saragossie. W obu przypadkach wyścig kosmiczny został wykorzystany 
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zgodnie z różnymi podejściami metodologicznymi. Czasami uczniowie brali 

udział indywidualnie, a innym razem w grupach. Próbowano zachęcić do 

korzystania z tego narzędzia w klasie z duchem krytycznym, refleksyjnym i 

ludycznym. Propozycja zawarta w tym doświadczeniu polegała na 

wykorzystaniu zasobów wyścigu kosmicznego w celu wsparcia wdrażania 

strategii uczenia się opartego na grach (grywalizacji), uzupełniającej 

podejście pedagogiczne Flipped Classroom. 

 

Główne wyzwania, klu
czowe cele i czynniki  

Jako wadę możemy wskazać, że:  

• Bezpłatna wersja aplikacji nie pozwala na konfigurację opcji 

interpunkcyjnych ani czasu przypisanego do każdego pytania. 

Możesz obserwować tylko względną pozycję uczestników z resztą 

przeciwników (rysunek 1), więc nie jest to odpowiedni system oceny 

w czasie rzeczywistym.  

• Narzędzie pozwala uczniom / grupom wybrać konkretny kolor dla 

własnego sprzętu lub może być przypisany losowo. Ta ostatnia opcja 

może zafałszować wyniki  

• Urządzenia mobilne lub sama sieć mogą wpływać na jej skuteczność 

jako systemu oceny.  

• Darmowa wersja umożliwia rywalizację tylko pomiędzy 20 

studentami / grupami, co jest ograniczeniem. 

Wyciągnięte wnioski i 
zalecenia 

Analiza wykorzystania zasobów Space Race pokazuje, że:  

• Ułatwia rozstrzyganie wątpliwości co do powierzonych zadań, które 

zostały opracowane niezależnie przez uczniów poza salą lekcyjną 

zgodnie z modelem Flipped Classroom.  



• Umożliwia monitorowanie przedmiotu (informacje zwrotne od 

studentów), a także ewolucję procesu nauczania. Ujawnia te 

trudniejsze aspekty dla uczniów. Potrafimy wyróżnić koncepcje. • 

Ułatwia ciągłą ocenę i weryfikację postępów uczniów w zakresie 

przedmiotu.  

• Zapewnia szybką i natychmiastową transmisję informacji w ramach 

gry konkursowej. Dużo czasu oszczędza się na przekazywaniu 

informacji na rzecz spersonalizowanej uwagi uczniów.  

• Dynamika generowana na zajęciach zachęca do debaty. W ten 

sposób zajęcia twarzą w twarz przechodzą od biernego odbioru do 

aktywnego uczestnictwa. 
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