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Przykłady zastosowania TIK w kształceniu
uniwersyteckim a model SAMR (ZRMP)

Teorie i badania

Najpierw dydaktyka.
Anna TURULA

Wątkiem stosunkowo często pojawiającym się w dyskusjach o edukacji wspomaganej technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) jest pierwszeństwo dydaktyki wobec używanych w jej toku narzędzi cyfrowych. Wypowiadający się na ten temat nie
pozostawiają cienia wątpliwości, że TIK powinien
pełnić wobec dydaktyki rolę służebną, nie centralną;
wzmacniać ją, nie dominować; i że samo stosowanie nowych technologii nie czyni z nauczyciela
dobrego dydaktyka – trzeba jeszcze wiedzieć, jak
i dlaczego używać narzędzi cyfrowych pożytecznie.
Ze względu na popularność tematu trudno
narzekać na brak argumentów służących umacnianiu postawy najpierw dydaktyka. Wydaje się jednak,
że ciągle jeszcze brakuje wypowiedzi i publikacji
przekładających argumenty za prymatem dydaktyki nad technologią na konkretne rozwiązania
praktyczne. Ponieważ, jak się wydaje, na te ostatnie jest ogromne zapotrzebowanie, w tym artykule
przedstawię trzy modele kształcenia z wykorzystaniem TIK według zasady „najpierw dydaktyka”. Na
podstawie trzech hybrydowych kursów uniwersyteckich, których jestem autorką, postaram się pokazać proces projektowania dydaktycznego, w którym
wychodzi się od celów kształcenia, a narzędzia
cyfrowe dobiera tak, by te cele zrealizować w jak
najpełniejszy sposób (ang. affordancing). Następnie spróbuję pokazać jakościową przewagę takiego
projektowania nad dość popularnym szablonem
zastosowania nowych technologii w dydaktyce
akademickiej; szablonem, który można opisać jako
udostępnienie materiałów przed / quiz po. Swoją
analizę oprę o model zastosowania TIK w edukacji
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znany w literaturze anglojęzycznej jako SAMR (od
angielskich słów: substitution, augmentation, modification, redefinition; kolejno: zastąpienie, rozszerzenie, modyfikacja, przekształcenie), który proponuję zastąpić polskim akronimem ZRMP1.

Trzy kursy
Wszystkie trzy zaprezentowane w tej części kursy
– „Wykład CALL”, ćwiczenia „Różnice indywidualne
w kształceniu językowym, tradycyjnym i zdalnym”
oraz zajęcia z gramatyki praktycznej języka angielskiego – są prowadzone na filologii angielskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Wykład i ćwiczenia z „Różnic...” należą do
programu nauczycielskich studiów magisterskich;
zajęcia z gramatyki są kursem ogólnym na I roku
studiów licencjackich. Wszystkie kursy są wspomagane komputerowo i prowadzone w modelu
hybrydowym – dwa pierwsze w stosunku 20 h
tradycyjnie / 10 h online; w zajęciach z gramatyki,
przewidzianych w całości do dydaktyki tradycyjnej,
komponent cyfrowy jest elementem dodatkowym,
nieobjętym oficjalnym planem kursu. We wszystkich
trzech przypadkach narzędziem cyfrowym użytym
do zaopatrzenia kursu w elementy online’owe jest
platforma e-learningowa Moodle.

1
Mam świadomość, że zaproponowany przeze mnie polski skrót
nie brzmi atrakcyjnie. Przy odrobinie dobrej woli mogłabym go podrasować, dążąc w kierunku czegoś na kształt modelu ZaRoMbistej
Pedagogiki lub innej chwytliwej etykiety. Nie zrobię tego. Eleganckie
modele opatrzone wpadającymi w ucho nazwami przez swoją atrakcyjność formalną często usypiają nas poznawczo: bierzemy je na
wiarę, w całości, gubiąc po drodze konieczną refleksję. Pozostańmy
zatem przy nudnym ZRMP – niewpadającym w ucho i trudnym do
zapamiętania, chyba że go wcześniej na własny użytek przemyślimy.
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Wykład CALL
W moim przekonaniu dobra edukacja jest zawsze
formą spotkania z innym człowiekiem i ma charakter dialogu. Ponadto, mając w pamięci taksonomię
Blooma2, uważam za konieczne, by studenci wychodzili poza samą znajomość faktów, szukając dla nich
praktycznego zastosowania, a także poddając je
wielopoziomowej refleksji (analiza, synteza, ocena).
Wobec takich założeń wykład jest formą dydaktyki
stosunkowo mało przydatną; niespecjalnie przystaje
też do współczesnej rzeczywistości: trwa znacznie

dłużej niż przeciętny człowiek jest w stanie skupić
uwagę; sprowadza się do monologu, anachronicznego w uspołecznościowionym świecie komunikacji zawsze dwukierunkowej; przeważnie dotyczy
zagadnień teoretycznych, podczas gdy prawdziwym
wyzwaniem jest zazwyczaj przełożenie teorii na rozwiązania praktyczne.
W przypadku opisywanego tu kursu moje założenia dydaktyczne są pochodną opisanej wyżej filozofii
uczenia, której esencję stanowi przekonanie o tym,
że kształcenie jest rozmową, a edukacja powinna
oznaczać wychodzenie poza znajomość faktów,
w kierunku wyższych poziomów krytycznego myślenia. Nowe technologie pomagają mi tę filozofię
realizować, będąc jednocześnie odpowiedzią na
wszystkie wymienione wyżej niedostatki wykładu
jako formy dydaktycznej. Na początek – Moodle

jest zasobowiskiem, z którego studenci korzystają
w trakcie wykładu, podczas praktycznych przerywników stosowanych celem podtrzymania słabnącej
z czasem uwagi. Przede wszystkim jednak platforma
e-learningowa służy realizacji dwóch celów wynikających z mojej filozofii uczenia: umożliwia mi wejście
w indywidualną osobową relację z każdym uczestnikiem zajęć oraz daje studentom wybór zadań,
w których teoria przedstawiona na wykładzie jest
punktem wyjścia do szukania rozwiązań praktycznych i pogłębionej refleksji. Umożliwia mi to funkcja
Moodle – Zadanie.

W kursie wykładowym funkcję Zadanie wykorzystuję na dwa różne sposoby.
Po każdym wykładzie studenci komentują zajęcia w specjalnej informacji zwrotnej opartej o cztery
pytania: 1) Czego nauczyłem/łam się na wykładzie n?
2) Co najbardziej podobało mi się w tym wykładzie?
3) Co zmienił(a)bym w kolejnych wykładach? oraz 4)
Jakie pytanie chciał(a)bym zadać wykładowcy? Pytania 1 i 4 mają sprowokować studenta do powrotu do
treści zajęć i zachęcać do przemyśleń. Celem pytań
2 i 3 jest refleksja pedagogiczna (kształcę przyszłych
nauczycieli) oraz budowanie i promowanie odwagi
cywilnej i osobistej odpowiedzialności za jakość
zajęć. Na swoje komentarze każdy student dostaje
spersonalizowaną odpowiedź (Funkcja Zadanie daje
taką możliwość).

2
Więcej o taksonomii Blooma: https://pl.wikipedia.org/wiki/Taksonomia_Blooma
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Podobny dialog nawiązuję z osobami wykonującymi zadania polegające na przekładaniu teorii na
praktykę. Do tego celu wykorzystuję, jak poprzednio, Moodle’ową funkcję Zadanie. Projekty, których
duży wybór zawiera kurs na platformie, polegają,

jak w przykładzie niżej, na obejrzeniu wykładu Jane
McGonigal na temat gamifikacji, wybraniu z tej prezentacji rozwiązań, które studentowi szczególnie
przypadły do gustu i adaptacji tychże do potrzeb
lekcji języka angielskiego:

Ćwiczenia – różnice
indywidualne…

zwrotnej. Ze względu na te opinie, a także w związku
z osobistym przekonaniem, że dobra edukacja
uwzględnia współpracę i współuczenie się oraz
promuje otwartość umysłu, kreatywność i elastyczność w działaniu, staram się planować prowadzone
przez siebie kursy tak, by na zajęciach znaleźć czas
i miejsce na wszystkie wymienione tu aspekty edukacji. Z mojego doświadczenia wynika, że udaje się to
bardzo dobrze w przypadku odwróconej dydaktyki,

Wśród zarzutów często stawianych wyższym
uczelniom przez pracodawców słyszymy i ten, że
uniwersytet nie przygotowuje do funkcjonowania
w tzw. prawdziwym świecie: do pracy w różnorodnym zespole; do działań twórczych; do elastyczności i otwartości wobec otrzymywanej informacji
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(ang. flipped learning), szczególnie w połączeniu
z techniką klasy puzzli3.
W praktyce oznacza to, że wiedza potrzebna do
pracy na zajęciach jest przyswajana w domu (model
odwrócony) na drodze swoistej edukacyjnej spółdzielni (klasa puzzli). W jej ramach każdy student
ma za zadanie przygotować się do zajęć w oparciu
o swoją porcję materiałów, będącą jakimś ułamkiem całości zasobów. Następnie, na początku zajęć,
wszyscy dzielą się tym, czego się nauczyli w swoich
grupach, składając puzzle wiedzy dla uzyskania pełni
obrazu omawianego akurat zagadnienia. Po fazie
puzzli, już w oparciu o wiedzę kompletną, każda
grupa pracuje nad zadaniem związanym ze specyfiką przedmiotu: dla „Różnic indywidualnych...” są to
zagadnienia z zakresu dydaktyki języka angielskiego.
Może to być, jak w przykładzie niżej, opracowanie
zadania, które pozwoli rozwijać sprawności językowe i jednocześnie podniesie świadomość uczniów, dotyczącą wpływu nowych mediów na naszą
pamięć i uwagę:

Wykonane zadanie jest przedstawiane do oceny
nauczyciela za pośrednictwem platformy. Każda
grupa dostaje zindywidualizowaną informację
zwrotną na temat przygotowanego przez siebie
produktu.
Ważnym elementem dydaktyki w kursie „Różnice indywidualne…” jest założenie, że odwrócona
3
Więcej o odwróconej dydaktyce: http://www.enauczanie.com/
metodyka/flipped/co-to-jest-odwrocona-szkola; więcej o klasie puzzli: https://www.jigsaw.org/
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klasa nie jest jedynie techniką, ale filozofią uczenia
(się). Przy takim założeniu przerzucenie przyswajania
wiedzy – z natury indywidualnego i raczej samotnego – do domu daje możliwość przeznaczenia
czasu na zajęciach na pracę zespołową. Pozwala
też nauczycielowi przyjąć rolę konstruktywnego
krytyka, konsultującego projekt jeszcze w fazie realizacji w sposób umożliwiający ciągłą pracę studentów nad poprawą wykonywanego zadania. Taka
dydaktyka nosi znamiona myślenia projektowego
(ang. Design Thinking4), formy pracy współcześnie
bardzo popularnej, a zorientowanej na zapoznanie się z zagadnieniem, a następnie na dynamiczne
wytwarzanie umocowanych w zdobytej wiedzy rozwiązań w porozumieniu z ich potencjalnym odbiorcą.
Oczywiście w prawdziwym świecie odbiorcą rozwiązań z zakresu dydaktyki języka obcego jest
uczeń. Niemniej zastosowanie techniki myślenia
projektowego na zajęciach kształcących przyszłych
nauczycieli jest możliwe – rolę odbiorcy bierze na
siebie prowadząca kurs. Studenci konsultują ze mną
rozwiązania, nad którymi pracują, a ja na bieżąco

komentuję i oceniam ich wysiłki – bez odwrócenia
dydaktyki, podczas wykonywania zadań domu, nie
byłoby takiej możliwości.
Do tak zarysowanej filozofii kształcenia nauczycieli języka angielskiego dobieram narzędzia. Będą
to różne funkcje Moodle’a, umożliwiające mi przede
wszystkim odwrócenie dydaktyki, a także – a może
4
Więcej o myśleniu projektowym: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/
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w fazie pomysłu i prototypowania (choć tu można
wykorzystać także Moodle’ową Wiki lub wtyczkę do
Dysku Google); i wreszcie kanałem komunikacyjnym, przez który studenci oddadzą zadanie (=ostateczną wersję swojego produktu dydaktycznego),
a ja ocenię je i opatrzę podsumowującą informacją
zwrotną (funkcja Zadanie).

Gramatyka praktyczna

Moodle i jej funkcje mają stworzyć przestrzeń do
wprowadzenia tych zaleceń w życie. A szczegółowo:

Odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie uczyć gramatyki języka obcego, szukają liczni badacze przedmiotu. Z różnych studiów w tym zakresie można
wywieść pewne wspólne ustalenia: należy pamiętać,
że są różne rodzaje gramatyki – gramatyka reguł,
gramatyka struktur, gramatyka funkcji językowych,
gramatyka intencji – i każda wymaga odmiennych
technik pedagogicznych: wykładu połączonego
z ćwiczeniami praktycznymi; intensywnej pracy
pamięciowej (jak przy nauce słówek); częstego
obcowania ze strukturami gramatycznymi w kontekście. Do tego dochodzą stwierdzenia wynikające
z pedagogicznego doświadczenia: różni uczniowie
preferują różne techniki; praca nad gramatyką jest
żmudna i czasochłonna, więc ważne są regularność
połączona z porcjowaniem wiedzy, element zabawy
oraz współpraca (z elementami opisanej wcześniej
spółdzielni / klasy puzzli).
Kurs z gramatyki, który prowadzę, bierze pod
uwagę opisane wyżej ustalenia badawcze oraz
dydaktyczne i wynikające z nich zalecenia. Zastosowana w jego realizacji platforma elearningowa
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przede wszystkim – wdrożenie na zajęciach modelu
pracy opartego o myślenie projektowe. Platforma
e-learningowa spełni swoją rolę na każdym z pięciu
etapów Design Thinking: będzie zasobowiskiem
na etapie odkrycia i kanalizowania uwagi (funkcje:
Lekcja, Link zewnętrzny); portalem prowadzącym
do narzędzi przeznaczonych do pracy w chmurze

Kurs został zgamifikowany (funkcja Odznaki) dla
wprowadzenia elementu zabawy mającej zwiększyć motywację do naprawdę ciężkiej pracy, jaką
jest nauka gramatyki języka obcego:
Wprowadzone odznaki są różnorodne i mają za
zadanie zapewnić: regularność kontaktu z językiem angielskim (Always here przyznawana za
100% udział w zajęciach; Quiz Ninja zdobywana
za poprawne wykonanie wszystkich quizów
w kursie – podejścia nieograniczone, liczy się
najlepszy wynik; Top Kahooter – wymagająca
odrabiania zadań domowych, sprawdzanych
na początku każdych zajęć za pomocą aplikacji, która dała odznace nazwę); obcowanie
z językiem w kontekście (FilmSWATch, wymagająca oglądania filmów w oryginale i wynotowywania zadanych struktur z list dialogowych);
pracę pamięciową (Memaid/man, w ramach
której należy tworzyć memy z zadanymi strukturami); współpracę (FishKey Mistress/Master)
wiążącą się z koniecznością tworzenia dla grupy
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zestawów fiszek w programie Quizlet). Używane
w tym celu funkcje Moodle’a to quiz, słownik
pojęć (dla memów i struktur wynotowanych
z filmów), Zadanie (obecność na zajęciach)
oraz Forum (na którym można deklarować, jaki
zestaw fiszek chce się opracować w Quizlecie).
Regułki gramatyczne w kursie są udostępniane
na zasadzie pigułek wiedzy. Wielostronicowe
komentarze z podręczników zostały streszczone i podzielone na mniejsze porcje, które

docierają do studentów na dwa sposoby, znane
jako techniki pull i push. Pierwsza oznacza, że
po wiedzę należy udać się pod wskazany w sieci
adres WWW; druga polega na tym, że to wiedza
przychodzi do studenta (np. mailem). Funkcje
platformy wykorzystane w tym celu to: Słownik pojęć, którego hasła wyświetlają się w kursie
losowo w specjalnie w tym celu dodanej sekcji
oraz Forum, do którego wszyscy studenci są
obowiązkowo zapisani i do którego codziennie dodaję jedną pigułkę wiedzy gramatycznej:

Reasumując, można odnotować, że we wszystkich trzech opisanych tu kursach pojawiają się
podobne funkcje Moodle’a (Zadanie, Link zewnętrzny,
Forum), jednakże każdy kurs inaczej je wykorzystuje,
ponieważ jest inny: podstawę jego projektowania
stanowi filozofia kształcenia – inna dla każdego

z trzech przedmiotów – nie możliwości platformy. Te ostatnie pełnią jedynie funkcję służebną
wobec celów kształcenia; jedynie, ale i aż służebną.
Używam tu słowa „aż”, gdyż ta służebna funkcja
daje się realizować skutecznie tylko o ile zostanie
spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim

•
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SAMR, czyli ZRMP
Istotę modelu SAMR oddaje jego nazwa pochodząca od pierwszych liter czterech słów: substitution,
augmentation, modification i redefinition (kolejno:
zastąpienie, rozszerzenie, modyfikacja, przekształcenie, czyli ZRMP). Każde z tych słów opisuje sposób,
w jaki TIK zostaje włączony w dydaktykę. Biorąc
pod uwagę, że każdy z nich góruje nad poprzednim jakościowo, można postawić tezę, że ZRMP to
kolejne poziomy cyfrowego wtajemniczenia nauczyciela stosującego nowe technologie.
Najbardziej podstawową – i jednocześnie najmniej dydaktycznie wymagającą – formą cyfryzacji kształcenia jest zastąpienie techniki tradycyjnej
podobnym rozwiązaniem e-learningowym. Dobrym
przykładem będzie udostępnienie plików na platformie e-learningowej. Takie postępowanie nic nie
zmienia pod względem jakości dydaktyki; oznacza
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jedynie, że student otrzyma materiały cyfrowe
zamiast papierowych.
Pierwszym krokiem do zmiany jakościowej jest
poziom rozszerzenia. W tym przypadku użycie TIK
góruje nad podobnym rozwiązaniem tradycyjnym,
ponieważ jest skuteczniejsze. Dotyczy to, dajmy na
to, testowania online, które umożliwia studentowi
uzyskanie informacji zwrotnej od razu po wypełnieniu quizu. Ponieważ skuteczność takiej natychmiastowej informacji jest wyższa od oceny odroczonej –
typowej dla testowania tradycyjnego – należy uznać,
że użycie TIK nosi znamiona dydaktycznej wartości
dodanej wspomnianej w poprzedniej części artykułu.

Teorie i badania

narzędzia cyfrowe muszą zostać dobrane celowo
(ang. affordancing) oraz być wpisane w dydaktykę
w sposób bezszwowy. Jest to możliwe tylko wtedy,
gdy nauczyciel jest nie tylko dobrym dydaktykiem,
ale i kompetentnym oraz sprawnym użytkownikiem
platformy e-learningowej. Ponadto, ważne jest, by
komponent e-learningowy był nie tyle dydaktycznym dodatkiem, co dydaktyczną wartością dodaną.
Na czym miałoby to polegać, wyjaśniam w odniesieniu do modelu SAMR (ZRMP).

Modyfikacja, zgodnie ze znaczeniem tego słowa,
oznacza, że technologia umożliwia daleko idące
zmiany w dydaktyce. Na przykład odwrócenia dydaktyki oraz oparcia pracy ze studentami o model Design
Thinking, które wykorzystuję w kursie „Różnice indywidualne…” nie udałoby się w pełni zrealizować bez
użycia TIK. Technologia pozwala na płynne wpisanie każdych zajęć w cykl myślenia projektowego:
odkrycie – uwaga – pomysł – prototypowanie –
ewolucja. Wykorzystany w kursie Moodle nadaje też
każdym zajęciom kompletność i kompaktowość:
każdy zapisany na platformie cykl otwiera deklaracja
nauczyciela dotycząca efektów kształcenia; następnie mamy wszystkie materiały, wyjściowe i przetworzone, aż do zadania i jego ewaluacji; całość zamyka
ocena studentów, czy obiecane efekty kształcenia
zostały w ich ocenie osiągnięte:
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Po drugie, użycie platformy Moodle nadaje
każdym zajęciom trwałość i dostępność: wszystkie materiały są zachowane, włącznie z treściami
generowanymi przez grupy na etapie składania
puzzli wiedzy; dziennik ocen platformy zapisuje też
wykonane zadania i informację zwrotną nauczyciela. Trwałość tych ostatnich informacji wydaje
się szczególnie istotna ze względu na to, że zgromadzone prace i ich recenzje tworzą zindywidualizowane portfolia studenckie, w które wgląd może
stać się podstawą oceny i – co nawet ważniejsze,
w kontekście modyfikacji kształcenia tradycyjnego
– samooceny każdego z uczestników. Na podstawie
portfolio przewidziana w myśleniu projektowym
ewolucja (poglądów, kompetencji pedagogicznych)
ma szansę realizować się również na przestrzeni
całego kursu. Podobną funkcję – dokumentacyjną
i organizacyjną – pełni Moodle w przypadku kursu
z gramatyki praktycznej. Mówimy tu więc o modyfikacji, ponieważ użycie technologii wpływa na jakość
i możliwości dydaktyki w ramach opisanego kursu
w sposób, który w znacznym stopniu zmienia charakter kształcenia w stosunku do tego, co można by
osiągnąć bez użycia TIK.
Z najwyższym jakościowo poziomem ucyfrowienia mamy do czynienia w sytuacji, gdy użycie
technologii skutkuje całkowitym przekształceniem
dydaktyki, rozwiązaniami, które bez technologii
byłyby niemożliwe. Przykładem są rozwiązania
cyfrowe zastosowane w kursie „Wykład CALL”. Sprawiają one, że forma kształcenia, jaką jest wykład,
całkowicie zmienia charakter: staje się dialogiem
zamiast typowego dla tradycyjnej formy monologu;
a oddziaływanie masowe (wykładowca – audytorium) zostaje zastąpione zindywidualizowaną relacją
osobową (wykładowca – student). Sprawia to, że
stara forma wykładu ulega bardzo daleko idącemu
przekształceniu, tak znacznemu, że właściwie należałoby ją ponownie zdefiniować (stąd angielskie
redefinition w skrócie SAMR).

Podsumowanie
Podsumowując, można powiedzieć, że jeżeli
zachęca się nauczycieli do stosowania nowych
technologii w dydaktyce, należy zwracać uwagę na
dwie sprawy. Pierwszą – co, mam nadzieję, udało
mi się pokazać w pierwszej części tego teksu – jest
konieczność przyjęcia postawy „najpierw dydaktyka”. Przy takim podejściu nowe technologie będą
na swoim miejscu: właściwie dobrane do potrzeb,
bezszwowo wkomponowane w proces dydaktyczny.
Ważne jest jednak także i to, by ta integracja była
czyniona z myślą o dydaktycznej wartości dodanej.
Tylko wtedy bowiem technologia nie będzie jedynie
dodatkiem, a stanie się katalizatorem autentycznych zmian jakościowych. Podkreślam to, ponieważ opisane w tym artkule trzy kursy wykorzystują
funkcje Moodle’a w sposób, który nie jest typowy
dla e-learningu akademickiego. Najczęstszym
modelem jest bowiem – bez względu na przedmiot
i cele kształcenia – kurs na platformie uzupełniający
treści nauczane tradycyjnie w oparciu o dwie funkcje Moodle’a: Link zewnętrzny / Plik udostępniony
przed zajęciami oraz quiz sprawdzający wiedzę
po zajęciach. Nie jest wykluczone, że autorzy tych
kursów stosują się do zasady „najpierw dydaktyka”.
Z pewnością jednak, używając TIK, nie wychodzą
poza zastąpienie i rozszerzenie, czyli dwa pierwsze
poziomy modelu SAMR/ZRMP. Biorąc pod uwagę
możliwości dostępnych współcześnie nowych technologii – ogromne, nawet jeśli ograniczymy się do
platformy Moodle – i jakość kształcenia, którą dzięki
nim można osiągnąć, należy ubolewać, że próby
modyfikowania i przekształcania dydaktyki nie są
powszechniejszą praktyką.
Dr hab. prof. UP Anna TURULA – pracownik Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
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narzędzi Web 2.0. Jej badania i publikacje dotyczą
sfery poznawczej i afektywnej w dydaktyce języków
obcych, tradycyjnej i zdalnej, międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej oraz kształcenia nauczycieli
języków obcych.
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