
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Mikronauczenie (w tym mikrowykłady i mikroćwiczenia) sięga początków i 

połowy lat 60. XX wieku, kiedy został zaprojektowany na Uniwersytecie 

Stanforda (Allen i Wang, 1996) i został uznany za jedną z najbardziej 

skutecznych technik w kształceniu nauczycieli. Głównym celem było, aby 

przyszli profesjonaliści byli świadomi tego, co nazywamy „akademickim” i 

zdobywali pedagogiczne „know-how” (umiejętność) zdefiniowane w 

kategoriach obserwowalnych zachowań. Projekt ten opiera się na głównych 

cechach tych praktyk, którymi są: ograniczone i zwięzłe cele sformułowane 

w kategoriach zachowań dydaktycznych, niezależne od treści lekcji; 

modelowanie symboliczne (instrukcje pisemne i werbalne, opis zachowania 

nauczyciela, interakcja werbalna) i / lub percepcja (sekwencja nagrywania, 

wizualna i dźwiękowa, w której „nauczyciel” pokazuje zachowania, które 

należy nabyć); zachowanie nauczyciela i ucznia w uproszczonej sytuacji 

dydaktycznej (4 lub 5 uczniów; lekcja 5-minutowa) i analiza wyników z 

pozytywnym wzmocnieniem osiągniętych celów. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkolnictwo wyższe 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

ICT, ESP i ZPD poprzez mikro lekcje w kształceniu nauczycieli 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Wykładowcy akademiccy i nauczyciele 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Ponieważ głównym celem tego badania było usprawnienie uczenia się języka 

angielskiego w określonych celach (ESP) i interakcji strefy bliższego rozwoju 

(ZPD) z technologią poprzez mikrotestowanie w kształceniu nauczycieli, 

naukowcy postanowili zidentyfikować, w jaki sposób można wykorzystać 

technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) na trzy różne pouczające 

sposoby: jako wsparcie (wideo) do analizy poprzez interakcję nauczyciel-

instruktor, jako środek interakcji społecznej i wykorzystania języka do 

edukacji między nauczycielem a uczniami (wykorzystanie technologii do 

nauczania) oraz jako sposób tworzenia własnych, zaprojektowanych 

materiałów do szkoleń językowych (z wykorzystaniem technologii). 

Najczęstszą i najskuteczniejszą metodą identyfikowania nabywania uczenia 

się, interakcji dialogowych i krytycznego myślenia są kwestionariusze danych 

i wywiady zgłaszane samodzielnie (Kavaliauskienè, Kaminskienè i Anusiene, 

2007, s. 161), które są sposobem gromadzenia danych w bieżącym nauka. 
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Kwestionariusz na podstawie Johnson (2007) oraz Pool i in. (2013, s. 455), 

oparł się na danych ilościowych i zawierał dwanaście pytań w skali Likerta 

związanych z wykorzystaniem interakcji, ICT i ESP w mikrolekcjach, w których 

uczniowie byli wybierani w skali od 1 („zgadzam się”) do 2 („nie zgadzam 

się”). Dane jakościowe uzyskano z otwartego pytania dotyczącego 

racjonalizacji ich doświadczeń i propozycji ulepszeń. Po analizie danych 

przeprowadzono wywiady, aby zachęcić uczniów do krytycznego myślenia o 

ich własnym doświadczeniu w nauczaniu. Refleksja ta została omówiona w 

dialogicznej relacji między nauczycielem-instruktorem języka a kandydatami 

na nauczycieli, wzmacniając w ten sposób ZPD. W tym badaniu 

wykorzystano praktykę microteaching (mikrolekcji), aby zbadać szkolenie 

uczniów, analizę i refleksję na temat konkretnego języka, a także metody i 

umiejętności potrzebne do nauczania języków obcych. Uczestnikami byli 34 

letni studenci drugiego roku studiów dziennych angielskiego jako języka 

obcego w szkołach podstawowych licencjackich (z wyróżnieniem). Studium 

przypadku zostało przeprowadzone poza godzinami zajęć w grupach po 

trzech studentów w ramach dwunastu godzin kontaktowych Europejskiego 

Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) przypisanych do kursu. 

Działanie, mające na celu wzmocnienie treści tematu, zostało podzielone na 

trzy różne części za modelem jakościowej analizy danych Wallace'a (1991) i 

Seidela (1998): dostrzeganie, gromadzenie i myślenie. Główny projekt 

polegał na przygotowaniu, prezentacji i nagraniu wideo w klasie 

microteaching, w ramach którego opracowano działania, metody i strategie 

nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Najistotniejsze tematy 

zostały podsumowane w glosariuszu do przeglądu i rozważenia podczas 

działania. Mikrolesja obejmowała zauważenie rozwoju języka, odpowiednie 

użycie terminów i pojęć związanych z ESP w przedszkolu, interakcję między 

członkami grupy w celu zaplanowania i zaplanowania lekcji (np. Spotkania 

twarzą w twarz, komunikację technologiczną z wykorzystaniem różnych 

zasobów, takich jak Dysk Google, Dropbox itp. .), współtworzenie i praca 

zespołowa oraz tworzenie własnych zaprojektowanych (technologicznych) 

materiałów do szkolenia językowego. Proces oceny jest ważną częścią 

każdego programu szkoleniowego; dlatego drugie zadanie wymagało 

zebrania i analizy danych. Po obejrzeniu ich własnych nagrań wideo w 

serwisie YouTube lub Dropbox, uczniowie musieli pracować samodzielnie, 

wypełniając zamknięty kwestionariusz dotyczący samooceny w oparciu o 

cztery wspomniane powyżej rubryki. Kvale (1983) definiuje jakościowy 

wywiad badawczy jako „wywiad, którego celem jest zebranie opisów świata 

życia rozmówcy pod kątem interpretacji znaczenia opisywanych zjawisk” (s. 

174). W końcowej fazie uczniowie wnoszą własne przemyślenia i propozycje 

poprawy interakcji w ZPD w refleksyjnej indywidualnej dyskusji twarzą w 

twarz z nauczycielem na temat prezentacji nagrania wideo. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Wyniki odpowiedzi uczniów i refleksje nad ich własnym nauczaniem po 

obejrzeniu ich wideo pokazują, że opracowany proces spełnia cele. Ustalenia 



ujawniły, że większość respondentów (97%) rozważa użycie słownictwa ESP i 

pojęć związanych do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, podczas 

gdy 88% z nich skorzystało z Słownika „Materiały, metody i zasoby w 

edukacji wczesnoszkolnej”, poszerzając tym samym swoją specyficzną 

wiedzę w tym obszarze. Wszyscy uczestnicy wskazali, że aby osiągnąć cele 

dydaktyczne, lekcje były prawidłowo zaplanowane i rozłożone w czasie 

(85%) podczas spotkań twarzą w twarz (84%) oraz z wykorzystaniem 

technologii (85%), takich jak e-maile, SMS-y z telefonów komórkowych i 

Dropbox w pracy zespołowej i partnerskiej (95%). Studenci uważali głównie, 

że interakcja i współtworzenie uczenia się pogłębia relacje (94%) i 

zrozumienie między partnerami, prowadząc w ten sposób do poprawy 

(91%). Wyniki pokazały jednak, że większość uczniów (94%) woli korzystać z 

tradycyjnych zasobów (fiszek, piosenek i realiów) z pomocą technologii 

(YouTube, strony internetowe TEFL itp.), Niż tworzyć własne zaprojektowane 

materiały technologiczne lub programy dla szkolenia językowe (6%). Analiza i 

specyfikacja tych danych, zarówno pisemnych, jak i osobistych, wskazuje, że 

studenci wysoko ocenili doświadczenie, przekraczając nasze oczekiwania 

pod względem zaangażowania i zainteresowania projektem. Technologia 

(wideo) jest wykorzystywana do ewaluacji mikrotematów oraz jako środek 

interakcji językowej i społecznej (uczniowie i instruktorzy) nie tylko za 

pośrednictwem komputera, ale także zasobów mobilnych (wysyłanie 

wiadomości tekstowych przez telefon). Nieoczekiwany wynik pokazał, że ICT 

nie były wykorzystywane do tworzenia własnych opracowanych materiałów 

do szkolenia językowego przy użyciu programów technicznych ze względu na 

znaczną ilość czasu, jaki to wymaga. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Z uzyskanych danych statystycznych wynika, że wykorzystanie technologii 

poprzez mikrolekcje jest pozytywnie oceniane nie tylko jako technika 

szkoleniowa, ale także ćwiczenie i wprowadzanie nowych treści. Analiza 

różnych strategii uczenia się i nauczania zastosowanych w filmach 

doprowadziła do autorefleksji w dialogu dialogowym między nauczycielem 

języka a kandydatami na nauczyciela za pomocą technologii (wideo i 

internet) w ZPD, zgodnie z założeniem, że rozwój jest definiowane zarówno 

przez to, co uczeń może zrobić samodzielnie, jak i przez to, co może zrobić, 

gdy jest wspomagany przez bardziej kompetentną osobę dorosłą. Niniejszy 

artykuł wykazał właśnie, że nauczyciele mogą wykorzystywać informacje o 

ZPD Wygotskiego (1978) do organizowania zajęć w klasie, zapewniania 

zaplanowanych instrukcji, tworzenia rusztowań i wspólnego uczenia się z 

technologią. Te wstępne ustalenia zalecają dalsze badania w dwóch 

dodatkowych fazach; ponowne planowanie i ponowne nauczanie 

mikrotekstów w celu zbadania, w jaki sposób refleksja i interakcja dialogowa 

w ZPD mogą prowadzić do poprawy w pożądanym kierunku. 

Kraj Hiszpania 



Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania  

Source: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565807.pdf 
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