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Wprowadzenie
Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoją wszyscy nauczyciele, niezależnie od
etapu edukacyjnego i przedmiotu, którego nauczają, jest zmobilizowanie
zainteresowania i zaangażowania uczniów. Nauka oparta na grach (Game-based
learning - GBL) jest próbą sprostania temu wyzwaniu i ułatwienia procesu uczenia
się w sposób, który bierze pod uwagę kognitywne, społeczne i kulturowe przemiany
jakie dokonują się wśród młodzieży, uwzględniając przy tym standardy ramowych
programów nauczania w szkole.
Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Erasmus+ w dziedzinie
Edukacji
Szkolnej
pt. Game-based Learning across the Curriculum
(2019-1-PL01-KA201-065148).
Projekt
został
zainspirowany
badaniami
prowadzonymi w Massachusetts Institute of Technology nt. wykorzystania mediów
cyfrowych w edukacji (cf. https://education.mit.edu). Opracowana koncepcja
uczenia się przez zabawę z wykorzystaniem gier cyfrowych odbiła się echem w
szerokiej sieci placówek edukacyjnych na całym świecie i doprowadziła do przyjęcia
konkretnych narzędzi i metod pedagogicznych w wielu szkołach. W Europie wpływ
jest zróżnicowany, niektóre systemy edukacji są bardziej otwarte na pedagogikę
zabawy (np. kraje skandynawskie, Wielka Brytania), a niektóre raczej niechętne tym
innowacjom, które zmierzają do stworzenia zupełnie nowej ‘ekologii’ uczenia się.
Innowacje takie są jednakże od dawna popierane przez europejską politykę
edukacyjną. European Schoolnet przeprowadził badanie dotyczące wykorzystania
gier w szkołach, które zaowocowało zachętą dla nauczycieli do eksploracji uczenia
się
opartego
na
grach
w
całym
programie
nauczania
(cf.
http://games.eun.org/upload/gis-full_report_en.pdf oraz bierzące publikacje na
stronie http://www.eun.org/home). Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej realizacji tego
postulatu w naszych krajach. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady z próbną grupą
nauczycieli z krajów partnerskich projektu – Polski i Portugalii. Okazało się, że tylko
niewielki odsetek nauczycieli wykorzystuje gry cyfrowe w swojej praktyce
dydaktycznej (12% w Polsce i 14% w Portugalii), z których większość robi to
sporadycznie, w ramach zajęć pobocznych. Czynniki utrudniające wprowadzenie tej
metody są wielorakie i wiążą się z niepewnością jak zintegrować gry z nauczaniem,
trudnościami w znalezieniu gier dobrej jakości, które pasują do programu nauczania,
braku czasu na zajęcia wzbogacające ze względu na przeładowany program szkolny
oraz nastawienie na realizację wstępnie zdefiniowanych standardów nauczania.
Jako przeszkody w przyjęciu podejścia do uczenia się opartego na grach
wymieniono również niewystarczające zasoby techniczne w szkołach i
przygotowanie nauczycieli.
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Powyższe ustalenia otworzyły przestrzeń dla naszego projektu, którego celem jest
promowanie nauki opartej na grach w szkołach jako sposobu na wzbogacenie
programu nauczania o treści motywujące uczniów. Poszczególne cele projektu
odnoszą się do konkretnych barier zgłaszanych przez badanych nauczycieli.
Postanowiliśmy skoncentrować się na podstawowych kwestiach, które pojawiły się
w ankiecie i podjąć następujące działania:
❖ Zidentyfikować konkretne gry, które są dostępne i możliwe do wykorzystania
w wybranych obszarach programu nauczania
❖ Opracować przykładowe scenariusze pokazujące jak je zintegrować z
nauczaniem różnych przedmiotów
❖ Przetestować ich wdrożenie z nauczycielami niezaznajomionymi z takim
podejściem edukacyjnym
❖ Opublikować scenariusze w formie, która pozwoli zmotywować nowe grupy
pedagogów do wykorzystania gier w swojej praktyce dydaktycznej
❖ Upowszechnić tę publikację, aby zapewnić jej szerszy wpływ
Scenariusze zajęć przedstawione w niniejszej publikacji obejmują tematy, w których
widzimy potencjał zwiększenia motywacji uczniów poprzez gry. Dotyczą one
przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, biologia, język angielski i wiedza o
społeczeństwie. W ten sposób chcemy zilustrować możliwe zastosowanie GBL w
wielu obszarach szkolnego programu nauczania, a tym samym wpłynąć na szersze
przyjęcie tej pedagogiki.
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W projekcie brały udział szkoły z Polski i Portugalii oraz producent gier edukacyjnych
z Finlandii, europejskiego kraju będącego liderem innowacji w dziedzinie cyfrowych
technologii edukacyjnych. Współpraca transnarodowa była nieodłączną częścią
projektu, którego celem było upowszechnienie pedagogiki w różnych systemach
edukacji. Zanim przejdziemy do głównych rozdziałów publikacji, która powstała w
wyniku tej współpracy, chcielibyśmy pokrótce przedstawić zaangażowanych
partnerów projektu.

Centrum Edukacyjne EST - Wadowice - Koordynator projektu
Placówka EST powstała w 1994 roku jako centrum kształcenia ustawicznego
oferując program zajęć edukacyjnych dla młodych ludzi podnoszących swoje
kompetencje w różnych dyscyplinach, a także osób dorosłych podnoszących swoje
kwalifikacje.
Kursy oferowane młodym ludziom z regionu Wadowic obejmują warsztaty
komputerowe i zajęcia plastyczne/rzemieślnicze, niektóre z nich dotyczą także
kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. W naszych programach wzięły udział
setki młodych ludzi, a także edukatorzy, którzy uczestniczyli w regularnych
szkoleniach (np. kursach języka angielskiego), organizowanych przez nas
jednorazowych inicjatywach (konferencjach, seminariach) oraz mobilnościach w
ramach projektów europejskich.
W 2003 roku opracowaliśmy nasz pierwszy projekt unijny w dziedzinie cyfrowej
komunikacji medialnej (Minerva Action w ramach programu Socrates), który otworzył
nowe pole współpracy europejskiej. Od tego czasu uczestniczyliśmy w wielu
europejskich inicjatywach obejmujących edukację szkolną (LLP, Erasmus+), edukację
dorosłych (Grundtvig), kształcenie zawodowe (Leonardo da Vinci) i pracę z
młodzieżą (EFS, Erasmus+). W rezultacie oferowane przez nas kursy zyskały
dodatkową wartość poprzez wymianę podejść z innymi organizacjami w Europie
oraz istotny wymiar międzykulturowy.
Obecnie naszym priorytetem jest dziedzina kreatywności cyfrowej: tworzenie gier,
kodowanie, projektowanie i prototypowanie 3D, robotyka i budowa dronów.
W opracowanie publikacji zaangażowani byli następujący członkowie naszego
zespołu:
❖ Aleksander Schejbal, koordynator projektu i redaktor publikacji
❖ Łukasz Putyra, trener umiejętności cyfrowych, autor projektu graficznego
publikacji
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Szkoła Podstawowa Nr 5 - Wadowice
Szkoła im. Mikołaja Kopernika jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę
Wadowice. Szkoła ma 35 lat. Działa w oparciu o polskie prawo oświatowe. Prowadzi
działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą typową dla polskich szkół
podstawowych.
W naszej szkole dokładamy wszelkich starań, aby poszerzać naszą ofertę
edukacyjną o różnego rodzaju zajęcia, które choć nie są obowiązkowe, ale bardzo
pomagają uatrakcyjnić nauczanie. Robimy to w formie zajęć pozalekcyjnych, albo
wdrażamy nowe rozwiązania do zajęć regularnych. Główne zajęcia pozalekcyjne to:
„Noce naukowców” organizowane przez krakowskie uczelnie
Spotkania z naukowcami i popularyzatorami nauki w szkole
Wycieczki szkolne do centrów nauki lub ciekawych miejsc w regionie
Obserwacje nocnego nieba
Udział w konkursach matematycznych i wydarzeniach, takich jak
międzynarodowy dzień liczby Pi
❖ Inne wydarzenia związane z twórczością i życiem patrona szkoły – Mikołaja
Kopernika
❖
❖
❖
❖
❖

Gry są jedną z wielu różnych metod aktywacji, z których korzystamy, jednak do tej
pory używaliśmy tylko „tradycyjnych”, fizycznych gier i podobnych narzędzi.
Podejście GBL wprowadzone w tym projekcie jest świetnym rozszerzeniem naszej
propozycji dla uczniów, zwłaszcza, że nasi nauczyciele są odpowiednio
wykwalifikowani w zakresie obsługi komputera i technologii informatycznych.
W opracowanie publikacji zaangażowani byli następujący członkowie naszego
zespołu:
❖ Barbara Bałys, wicedyrektor szkoły
❖ Seweryn Wojas, nauczyciel języka angielskiego
❖ Karolina Gębala, nauczycielka języka angielskiego

Szkoła średnia Escola Secundária de Camões – Lizbona, Portugalia
Szkoła, dawne Liceum Camões, jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych
szkół
w
Lizbonie.
Znajduje
się
w
dzielnicy
Arroios,
dzielnicy
mieszkaniowo-usługowej, o wielonarodowej populacji. Szkoła ma więc uczniów z
kilku grup etnicznych z Azji, Afryki i Europy Wschodniej i słynie ze swego podejścia
integracyjnego, wielokulturowego i tolerancji. Większość uczniów pochodzi z rodzin
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z klasy wyższej i średniej, których aktywność zawodowa związana jest zarówno z
handlem, usługami, jak i sztuką – kinem, teatrem, muzyką.
Uczniowie naszej szkoły uzyskują dobre wyniki w nauce, chętnie podejmują
wyzwania oraz nawiązują kontakty z rówieśnikami z innych krajów w ramach
projektów międzynarodowych. Stawiamy na kreatywność, zachęcając uczniów do
udziału w zajęciach wykraczających poza ramowy program nauczania, są to m.in.
klub teatralny (3 grupy, portugalski, angielski i niemiecki), klub kinowy, Graphic Lab,
Camusicando (klub muzyczny), klub naukowca, klub historyczny, Ler para Viver
(Read to Live, portugalski klub w ramach krajowego programu Ler+ (Read+), klub
sportowy i chór. Nasza szkoła utrzymuje dwa partnerstwa, jedno z Nova University, a
drugie z Goethe Institut. Oferuje również dwa profesjonalne kursy, fotografii i
informatyki, oraz kursy wieczorowe dla dorosłych.
Projekt GBL ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę poprzez gry
cyfrowe i umożliwienie im lepszego zapamiętywania, rozumienia, stosowania wiedzy,
analizowania, oceniania i tworzenia. Ta pedagogika jest zgodna z naszym
podejściem do nauczania. Dzielenie się szkolnymi doświadczeniami, materiałami i
strategiami poszerza nasze pedagogiczne horyzonty.
W opracowanie publikacji zaangażowani byli następujący członkowie naszego
zespołu:
❖ Alexandra Belo, nauczycielka jęz. angielskiego
❖ Ana do Canto, nauczycielka sztuki
❖ Constança Palma, nauczycielka jęz. portugalskiego
❖ Filipe Gonçalves, nauczyciel informatyki

TeacherGaming - Tampere, Finlandia
TG jest twórcą gier i firmą edtech specjalizującą się we wsparciu nauczycieli w
korzystaniu z gier wideo i innych nowych mediów w ich codziennej pracy.
Stworzyliśmy jedną z najbardziej wpływowych edukacyjnych adaptacji gier
cyfrowych - MinecarftEdu - grę wykorzystywaną w ponad 15.000 szkół w samych
Stanach Zjednoczonych. Opracowaliśmy również własne gry, w tym Switch & Glitch.
W trakcie Hour of Code grało w nią ponad 500.000 dzieci na całym świecie.
TeacherGaming buduje platformę, która łączy komercyjne, gotowe gry wideo z
programem nauczania szkolnego, udostępniając nauczycielom narzędzia
analityczne pozwalające na monitoring procesu uczenia się. Naszą misją jest
ułatwienie dostępu do gier edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów bez poświęcania
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pedagogiki. Obecnie TeacherGaming współpracuje z blisko 50 twórcami gier i
tysiącami szkół w ponad 80 krajach.
Łączymy wiedzę ekspercką z dziedziny edukacji i studiów nad grami. Założony przez
nauczycieli, TeacherGaming zawsze skupiał się na roli nauczyciela w procesie
uczenia się. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szkoleniu setek nauczycieli na
całym świecie, nasz zespół zdobył znaczną wiedzę dotyczącą wdrażania gier do
nauczania szkolnego.
Nasz zespół ma również silne zaplecze akademickie, a trzech jego członków pracuje
nad rozprawami doktorskimi poświęconymi wybranym aspektom GBL (game-based
learning).
W opracowanie publikacji zaangażowani byli następujący członkowie naszego
zespołu:
❖ Santeri Koivisto, menedżer w TeacherGaming
❖ Mikael Uusi-Mäkelä, dyrektor ds. wdrażania GBL w edukacji szkolnej
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Rozdział pierwszy: Nauka poprzez zabawę
Zanim przyjrzymy się bliżej edukacyjnym walorom gier cyfrowych, omówmy
pedagogikę zabawy, która stara się wyjaśnić, dlaczego warto wykorzystać elementy
gry i zabawy w procesie nauczania. Jest to ważne, ponieważ wśród nauczycieli
istnieją znaczne różnice w ocenie tego podejścia, a także znaczne rozbieżności w
samym rozumieniu czym jest zabawa. Niektórzy w grze i zabawie dostrzegają
potencjał edukacyjny, inni natomiast uważają je za przeszkodę na drodze do
efektywnej realizacji programu nauczania. Aby złagodzić tę kontrowersję, często
wynikającą z nieporozumień, potrzebne jest spójne i przekonujące podejście do
praktyki zabawy w procesie uczenia się i nauczania, czyli pedagogika zabawy.
Nauka oparta na grach (game-based learning) i grywalizacja (gamification) to dziś
modne hasła w edukacji. Jednak nadal istnieje niejasność co do różnicy tych dwóch
podejść. Co oznaczają te terminy?
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Kiedy mówimy o grywalizacji, mamy na myśli zastosowanie pewnych elementów gry
do sytuacji niezwiązanych z grą, na przykład:
❖ Przyznawanie punktów/odznak za osiągnięcie wyznaczonych celów
❖ Tworzenie kontekstu rywalizacji z barierami do pokonania
❖ Tworzenie wyzwań o więcej niż jednym sposobie rozwiązania z

podkreśleniem walorów różnych podejść
❖ Fabularne odgrywanie ról
Z drugiej strony uczenie się oparte na grach (game-based learning - GBL) oznacza
faktyczne włączenie gier w proces uczenia się. Mogą to być dowolne gry, ale obecnie
termin GBL odnosi się głównie do gier wideo:
❖ O treściach merytorycznie edukacyjnych, angażujących i motywujących

uczniów do nauki
❖ Również gier stworzonych dla rozrywki, które jednak dzięki ich zawartości lub
mechanice mogą posłużyć do nauczania pewnych przedmiotów lub
umiejętności
❖ Jeśli zostaną one właściwie wykorzystane, zachęcą uczniów do
samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, a nie tylko
konsumowania gotowych treści zawartych w podręcznikach
Ważną rolę gry i zabawy w procesie uczenia się odkryto dawno, a ich znaczenie
doceniło wielu badaczy, w tym wiele kluczowych postaci psychologii, pedagogiki i
nauk społecznych (m.in. Dewey, Piaget, Wygotski). Nasze własne poszukiwania
skierowały nas do niedawnej inicjatywy grupy naukowców z Harvard Graduate
School of Education, którzy postanowili sobie konkretne zadanie zbadania, w jaki
sposób uczenie się przez zabawę może odgrywać centralną rolę w szkole. Studium
tego zagadnienia pt. „Pedagogika zabawy” zostało przeprowadzone w ramach
Project Zero we współpracy z Międzynarodową Szkołą Billund (ISB) z Danii oraz
Fundacją LEGO. Rezultaty badania są dla nas szczególnie interesujące, ponieważ
analizują wzajemne zależności zabawy i nauki oraz przedstawiają model
zintegrowania tych dwóch sfer aktywności uczniów. W nawiązaniu do tego studium,
chcielibyśmy pokrótce przedstawić zasady, korzyści i wskaźniki uczenia się przez
zabawę, zaproponowane przez grupę badawczą Project Zero. Odniesiemy się
również do pewnych wyzwań jakie niesie ze sobą wdrożenie podejścia uczenia się
przez zabawę w środowisku szkolnym. Stanowią one doskonałe tło, na którym warto
zaprezentować wybrane scenariusze edukacyjne oparte na grach, przetestowane w
fińskich, polskich i portugalskich szkołach w ramach naszego projektu Game-based
learning across the curriculum.
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Podstawowe zasady uczenia się przez zabawę, które stanowią podstawę pedagogiki
zabawy, są następujące.
Zabawa dostarcza cennych zasobów w procesie uczenia się. Umożliwia
doświadczenia, które angażują i stanowią wyzwanie, co sprzyja nauce. Zachęca
uczestników do wypróbowywania pomysłów, testowania teorii, eksperymentowania,
nawiązywania relacji koleżeńskich, podejmowania ryzyka i zmieniania
rzeczywistości. Dzięki takim doświadczeniom uczniowie rozwijają autonomię,
empatię i wyobraźnię – kompetencje, które wspomagają uczenie się, sprawiając, że
nauka daje radość, angażuje, staje się czymś odkrywczym.
Nauka przez zabawę jest ukierunkowana na określone cele. Pedagogika zabawy w
kontekście edukacji szkolnej łączy cele dydaktyczne z naturalnymi sposobami, w
jakie młodzi ludzie się uczą. Sytuuje cele i treści programowe nauczania szkolnego w
szerszym kontekście, jakim jest wspieranie uczniów w zrozumieniu, odkrywaniu i
kształtowaniu świata. Jest to ważna misja szkoły, która powinna rozwijać
umiejętności, wiedzę i predyspozycje uczniów potrzebne do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
Kontekst szkoły i kontekst zabawy nie zawsze łatwo pogodzić. Wprowadzenie
pedagogiki zabawy do nauczania szkolnego może okazać się trudne. Między
uczeniem się przez zabawę a sposobem nauczania w większości szkół istnieją
zasadnicze napięcia. Napięcia te wynikają z różnych czynników. Np.: zabawę trudno
ująć w sztywny harmonogram – szkoła musi mieć rozkład zajęć; zabawa bywa
chaotyczna i hałaśliwa – szkoła chce być miejscem gdzie obowiązuje porządek; w
zabawie przewodzą dzieci - w szkole agendę ustalają nauczyciele; zabawa wiąże się
z ryzykiem – szkoła ma dbać o bezpieczeństwo dzieci. Paradoks tkwi w tym, że po
obu stronach mamy stwierdzenia zasadne. W rezultacie, stworzenie w szkole
przestrzeni do nauki przez zabawę wymaga znacznego wysiłku, aby zniwelować te
napięcia.
Nauka przez zabawę wymaga zarówno od uczniów jak i nauczycieli odpowiednich
dyspozycji. Muszą oni wykształcić nastawienie pełne ciekawości, kreatywności i
wyobraźni oraz czerpać radość z odkrywania nowych możliwości - „co by było,
gdyby…” - kompetencji tak ważnych w grze. Jest to znacznie więcej niż da się
osiągnąć przez sporadyczne gry i zabawy w klasie.
Pedagogika zabawy jest osadzona w kontekście relacji uczeń - nauczyciel. Aby
móc wprowadzić pedagogikę zabawy do klasy szkolnej, trzeba przemyśleć ponownie
jak powinny się kształtować relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, by sprzyjać
procesowi uczenia się. Pedagogika uczenia się przez zabawę stawia bowiem
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wymagania nie tylko uczniom, ale także nauczycielom, od których oczekuje
otwartości, zdolności podejmowania ryzyka, wypróbowywania nowych pomysłów i
ciągłego doskonalenia swojego warsztatu.
Chęć zabawy i gry jest uniwersalnym przymiotem człowieka, choć w swych
formach kulturowo uwarunkowanym. Ludzie z różnych kultur bawią się i uczą
poprzez grę i zabawę. Jednocześnie to, z kim gramy, jak się bawimy, gdzie i kiedy,
określają konteksty kulturowe. W związku z tym, również forma i treść uczenia się
przez zabawę będzie się znacznie różnić w zależności od kontekstu kulturowego.
Wdrażanie powyższych zasad w szkole sprawia, że angażujemy uczniów w
aktywność, która ma szereg pozytywnych cech. Pierwszą z nich jest doświadczanie
nauki jako czegoś przyjemnego, radosnego. W trakcie gry, może to wynikać z chęci
podejmowania określonych zadań, dreszczyku zaskoczenia w obliczu ruchu
przeciwnika, nowych odkryć lub napotykanych wyzwań. Co więcej, aktywne
zaangażowanie pomaga uczniom znaleźć sens w tym, co robią, powiązać nowe
doświadczenia z czymś już znanym lub zbadać nowe obszary. Taki sposób uczenia
się to nie przyswajanie sobie gotowej wiedzy, a raczej proces wypróbowywania
możliwości, rewizji hipotez, eksperymentowania i testowania. Nauka przez zabawę
to także interakcje społeczne, które są silnym czynnikiem rozwoju młodego
człowieka. Dobre gry wymagają od graczy komunikowania się i rozumienia
nawzajem poprzez bezpośrednią interakcję, dzielenia się pomysłami i czerpania
radości ze wspólnej zabawy. Wszystkie te aspekty, mocno ugruntowane w
pedagogice zabawy, a zarysowane tylko tutaj, pokazują, że nauka poprzez gry
przyczynia się do rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci i
młodzieży, mimo że charakter zabawy zmienia się wraz z dorastaniem.
Rozwój poznawczy
W zależności od zawartości treściowej danej gry uczniowie mogą rozwijać
powiązane umiejętności i wiedzę. Mamy wiele przykładów ze szkół podstawowych i
gimnazjów, które pokazują jak poprzez grę uczniowie zdobywają kompetencje objęte
programem nauczania w dziedzinach matematyki, czytania i pisania, nauk ścisłych i
informatyki. W kolejnym rozdziale niniejszej publikacji przedstawimy kilka
scenariuszy edukacyjnych ilustrujących ten proces.
Rozwój społeczny
Nauka poprzez zabawę angażuje uczniów w interakcje z rówieśnikami oraz pomaga
budować relacje i przyjaźnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych
dzieci w szkole podstawowej, na etapie, na którym rówieśnicy nabierają coraz
większego znaczenia. Podczas wspólnej zabawy uczniowie uczą się wspólnie
rozwiązywać problemy, wyrażać i dzielić się pomysłami, konkurować, osiągać
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kompromisy, radzić sobie z porażką i cieszyć się sukcesem. Wszystkie te
doświadczenia przyczyniają się do nabywania umiejętności współpracy.
Rozwój emocjonalny
Rozwój emocjonalny uczniów poprzez zabawę można zaobserwować pod wieloma
względami. Udział w grze pomaga ćwiczyć samokontrolę, panować nad impulsami,
koncentrować uwagę na przedmiocie, przestrzegać ustalonych reguł i reagować na
wyniki. Wszystko to przyczynia się do kształtowania autonomii i sprawczości –
zdolności wyboru i określania własnej drogi. W grze, to przecież my sami
decydujemy o swojej strategii, wybieramy kolejne kroki, stosujemy się lub łamiemy
zasady gry.
Wydaje się, że o wiele łatwiej uzgodnić wspólne rozumienia tego czym jest nauka
poprzez zabawę i jakie korzyści przynosi, niż dokładnie określić, kiedy ma to miejsce.
Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach pedagogiki zabawy opracowano narzędzia i
konkretne wskaźniki ułatwiające nauczycielom ocenę i refleksję nad jej efektami.
Wskaźniki te są pogrupowane w trzy nakładające się kategorie: wybór,
zainteresowanie i zadowolenie. Kiedy wszystkie są obecne w danej aktywności,
możemy spodziewać się, że ma miejsce nauka poprzez zabawę. Wskaźniki te mają
na celu jakościowe ujęcie doświadczeń uczniów w procesie zdobywania wiedzy i
umiejętności poprzez zabawę. Ponieważ takie doświadczenia mają wymiar zarówno
subiektywny jak i obiektywny, wskaźniki te uwzględniają zarówno stany
psychologiczne jak i obserwowalne zachowania. Są one przydatne jako pomoc w
planowaniu i ocenianiu programu nauczania, do którego chcemy wprowadzić
elementy zabawy. Poniższy zarys opiera się na opracowaniu zagadnienia przez
International School of Billung. W naszym wypadku odnosi się do szczególnego
przypadku nauki poprzez zabawę, jakim jest wykorzystanie gier cyfrowych.
Wybór
Mając na uwadze tę kategorię, powinniśmy ocenić, czy proponowane zajęcia
pozwalają uczniom rozwinąć poczucie sprawczości, autonomii, własności,
spontaniczności i wewnętrznej motywacji. I czy z behawioralnego punktu widzenia,
uczniowie wybierają własne cele, przedstawiają i dzielą się pomysłami, ustalają lub
negocjują zasady. Czy mogą wybrać współpracowników i role, zdecydować jak długo
grać, kiedy zrobić sobie przerwę, itd.?
Dobrym przykładem takich zajęć jest lekcja z wykorzystaniem Minecraft - jednej z
najpopularniejszych gier cyfrowych. W Science Island uczniowie uczą się
formułować, testować i modyfikować hipotezy przed wygenerowaniem reguły, która
ich zdaniem jest prawdziwa. Muszą wymyślić własną hipotezę (autonomia,
własność), pracując w mniejszych zespołach, w których czują się najlepiej.
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Motywacja wynika z faktu, iż to oni sami muszą postawić tezę, a następnie
przeprowadzić eksperymenty w wirtualnym laboratorium, aby sprawdzić jej
słuszność. Nie wszystkie propozycje z pewnością się sprawdzą, więc uczniowie
będą musieli zmodyfikować swoje początkowe założenia, dzieląc się różnymi
pomysłami i negocjując, które z nich zrealizować. Widzimy więc tutaj wyraźną
wzajemną zależność wszystkich wskaźników „wyboru” w grze edukacyjnej
wpisującej się w cele programowe nauczania.
Zainteresowanie
W nauce przez zabawę uczniowie doświadczają ciekawości, nowości, niespodzianek
i wyzwań, co sprawia, iż jest to angażująca aktywność. Można to dostrzec w
obserwowalnych zachowaniach takich jak poszukiwania czegoś, improwizacje,
tworzenie lub skupiona uwaga na czymś, co przyciąga i fascynuje: np. zadania w
grze, wyłaniające się możliwości, symbole, historie, ruchy innych graczy, itp.
Technologia wirtualna i rozszerzona rzeczywistość zapewniają doskonałe narzędzia
i zasoby do wzbudzenia zainteresowania. Wśród wielu platform edukacyjnych VR/AR
chcielibyśmy pokrótce pokazać jeden przykład. 3DBear to narzędzie edukacyjne,
które wykorzystuje obiekty AR (Augmented Reality - Rzeczywistość Poszerzona) i 3D.
Dzięki tej aplikacji można wizualizować rozmaite zjawiska, obserwować procesy w
3D, a nawet tworzyć wyimaginowane środowiska wypełnione fantazyjnymi
postaciami. Zaangażowanie w takie działania wyzwala odkrywczość uczniów,
ułatwia naukę abstrakcyjnych pojęć i przestrzennej orientacji poprzez wizualizację.
Zadowolenie
Nauka przez zabawę w najlepszym wydaniu pociąga za sobą ekscytację, radość,
satysfakcję, inspirację i zadowolenie odzwierciedlone w uśmiechach i wesołym
nastroju uczestników. Wszystkie dobre gry przynoszą satysfakcję. Również dobre gry
edukacyjne.
Rozważmy przykład z dziedziny nauki języków obcych: DuoLingo, aplikacja
ułatwiająca ćwiczenie, utrwalanie i powtórki materiału z zakresu języków obcych, z
wieloma ciekawymi funkcjami. Gracze zarabiają wewnętrzną walutę, lingoty, za
wykonywanie różnych czynności. Wchodzą we wzajemne interakcje w trakcie nauki i
otrzymują odznaki za osiągnięcia, takie jak opanowanie danego zakresu materiału,
zdobycie nowych znajomych do wspólnej nauki, wydawanie określonej ilości
lingotów, itp. Być może satysfakcja jaką da taka forma nauki nie dorówna
doświadczeniom w AR/VR, ale zestawmy te ćwiczenia na smartfonie ze
standardowymi zadaniami szkolnymi w zeszycie lub szablonowym testem!
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Przechodząc do tej szczególnej formy zabawy jaką są gry cyfrowe warto zwrócić
uwagę, iż są one bardzo przydatne w nauczaniu tzw. umiejętności XXI wieku. Wiele
krajowych programów nauczania w europejskich szkołach kładzie coraz większy
nacisk na ich rozwój, w tym kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
sprawność korzystania z mediów cyfrowych, współpracę i komunikację.
W Finlandii prawie 98% dzieci i młodzieży w wieku 10 -19 lat gra w cyfrowe gry
wideo. W USA 97% gra co najmniej godzinę dziennie. Reszta świata nie pozostaje
daleko w tyle. Nie trzeba dodawać, że takie media mają ogromny wpływ na życie
młodych ludzi. Pojawia się coraz więcej badań i innych publikacji podkreślających
korzyści i możliwości uczenia się z wykorzystaniem gier. Jednak „status quo” i
standardowa praktyka nauczycieli w tym zakresie odznacza się raczej rezerwą i
dystansem, w sytuacji gdy aktywne facylitacja ze strony nauczyciela ma zasadnicze
znaczenie dla wykorzystania potencjału gier cyfrowych w nauczaniu szkolnym oraz
tego, jakie efekty edukacyjne można tym sposobem uzyskać. Pomimo ekspansji
rynku gier cyfrowych i szerokiego spektrum ich możliwych zastosowań,
zainteresowanie nimi wśród nauczycieli jest wciąż niewielkie, co potwierdza
długoletnie doświadczenie TeacherGaming w pracy z ponad 20 000 szkół. A wydaje
się przecież, że nauczyciel przyszłości powinien być świadomy multimodalnego
potencjału gier cyfrowych w tworzeniu znaczeń oraz wpływu, jaki gry wywierają na
sposób przyswajania sobie wiedzy i umiejętności przez młodych ludzi.
Digital Game-Based Learning (DBGL) i gry wideo były przedmiotem licznych badań
w dziedzinie edukacji, a większość autorów podziela opinię, że mają one potencjał
jako narzędzie wspomagające proces uczenia się. Jednak wcześniejsze recenzje i
analizy dotyczące DGBL nie uwzględniały wsparcia pedagogicznego, a skupiały się
głównie na porównaniu DGBL z tradycyjnymi metodami nauczania, rzadko
podejmując zagadnienie roli nauczyciela podczas korzystania z gier w klasie.
Jednakże ten czynnik jest podstawowym parametrem, który wpływa na wyniki w
nauce z wykorzystaniem gier. Bez kompetentnej pomocy ze strony nauczyciela,
uczniowie mają tendencję do wchodzenia w „tryb gracza”, w którym uwaga przenosi
się z zagadnień będących przedmiotem lekcji na samo granie. W tym wypadku,
nauczyciele mogą słusznie obawiać się, że uczniowie poświęcają więcej czasu na
poznawanie mechaniki gry, niż na uczenie się danego przedmiotu. Jeśli cała energia
skupia się na poznawaniu mechaniki gry, nauczycielowi pozostaje niewiele czasu na
faktyczną facylitację w celu uzyskania rezultatów zgodnych z programem nauczania,
zwłaszcza jeśli ogólne obycie z grami cyfrowymi jest niskie. Dlatego w dalszej części
zwrócimy szczególną uwagę na ułatwienie nauczycielom powiązania wybranych gier
z tematyką zajęć szkolnych.
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Uczniowie muszą zrozumieć, w jaki sposób dana gra łączy się z tematem lekcji i
celami uczenia się, jeśli nie mają później zgłaszać, że „niczego się nie nauczyłem ani
nie zrozumiałem”. W tym punkcie potrzebne jest wsparcie i wskazówki nauczyciela,
ponieważ jego rolą jest pomóc uczniom w zrozumieniu przedmiotu i zapewnienie
odpowiedniego czasu na tzw. debriefing - wspólną analizę pytań i odpowiedzi jakie
nasuwa gra w odniesieniu do tematyki lekcji. Metody jakimi można się tu posłużyć to
refleksja nad doświadczeniami zdobytymi w grze oraz ich przeformułowanie na
tablicy. Ważne jest również, aby uczniowie rozumieli cel gry i wiedzieli, na czym
należy skupić uwagę. Mimo to, nawet bez debriefingu, uczniowie mogą korzystać z
lekcji opartych na grach i uczyć się podczas zabawy. W tym wypadku będziemy mieć
do czynienia z tzw. “stealth learning”, uczeniem się bez uświadamiania sobie tego
procesu, chociaż późniejsze zastosowanie zdobytych informacji bez odpowiedniego
debriefingu będzie trudne.
Aby zwiększyć zainteresowanie i umiejętność korzystania z gier wśród nauczycieli,
dobrym punktem wyjścia jest najpierw zrozumienie, co sprawia, że gry mają taką siłę
atrakcji. Poniższe uwagi odnoszą się w szczególności do gier stworzonych dla
rozrywki i wykorzystywanych w edukacji.
Gry cyfrowe są skonstruowane tak, by zaangażować, wciągnąć gracza. Samo w
sobie stanowi to już pewne wyzwanie behawioralne, choć daje przy tym okazję do
rozwijania ważnej umiejętności jaką jest samokontrola, którą można rozwinąć za
pomocą gier. Motywacja w procesie uczenia się ma zasadniczo charakter „binarny”.
Uczymy się, gdy jesteśmy zmotywowani, a nie uczymy się, gdy nam na tym nie
zależy. Można więc stwierdzić, że nauczanie nie zmotywowanych uczniów to
właściwie strata czasu.
W związku z powyższym niektórzy nauczyciele używają gier wyłącznie w celu
zwiększenia motywacji uczniów na lekcji. Może to być np. gra od czasu do czasu,
wprawdzie luźno związana z programem nauczania lecz pokazująca, że w szkole
każdy znajdzie coś interesującego. Stereotypowo, mówiąc „każdy” mamy na myśli
głównie chłopców odciętych od rzeczywistości szkolnej. Z naszego doświadczenia
wynika jednak, że gry mogą pozytywnie wpłynąć na ogólną atmosferę w szkole, a
tym samym zwiększyć motywację większości uczniów. Trudno zachęcać do gry w
klasie wyłącznie dla „zabawy”, ale jeśli granie może polepszyć klimat do nauki, to
zdecydowanie warto rozważyć poświęcenie na taką aktywność choćby jednej
godziny tygodniowo.
Niemniej jednak powinniśmy zdać sobie sprawę, że to mechanika gry sprawia, że
mają one taką siłę atrakcji. Proste zadania tekstowe, np. matematyczne, najlepiej
wykonywać przy użyciu długopisu i papieru. Grywalizacja, czyli urozmaicenie takich
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zadań przez przyznawanie punktów dających poczucie wygranej i postępu, może
zwiększyć chęć do dalszej praktyki. Jednak jest to coś innego niż prawdziwa gra,
której mechanika wciąga i pozwala na zrozumienie nowych pojęć i fenomenów.
Tylko proste gry dają wyniki edukacyjne bez odpowiedniej facylitacji. Aby uzyskać
takie wyniki w wypadku gier bardziej kompleksowych, powinniśmy jasno zdefiniować
zadania, zapewnić materiały pomocnicze, wsparcie ze strony nauczyciela oraz
poświęcić odpowiednio dużo czasu na debriefing. Najważniejsze jest właśnie to
ostatnie - wspólne omówienie doświadczeń z gry. Aby kompleksowe gry były
produktywne, potrzebny jest aktywny moderator, który sprawi, że uczniowie będą
robić notatki i dyskutować. Im bardziej złożona jest gra, tym więcej dyskusji jest
potrzebnych POZA grą. Zwiększa to również ogólną umiejętność korzystania z gier
przez uczniów. W tym scenariuszu, sama gra może zająć 10 - 20% czasu, otwierając
drogę do podjęcia wielu różnych tematów programu nauczania. Podejście oparte na
odkrywaniu sprawdza się najlepiej w tym kontekście, ponieważ wymaga od
nauczyciela mniejszego przygotowania. Samo znalezienie dobrej gry jest już
wyzwaniem. Często sami uczniowie-gracze mogą w tym pomóc, pełniąc rolę
asystentów w wyszukiwaniu odpowiednich gier.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów podejścia opartego na grach, które
wspomaga nauczanie szkolne.
Przykład nr. 1 - 'Bez programu'
Ten przykład może wydać się dziwny, ale zawiera coś, co wszyscy nauczyciele
powinni rozważyć. A może by tak zagrać w grę, dowolną grę, która jest ekscytująca
dla uczniów, choćby raz w tygodniu? Gra wcale nie musi być „edukacyjna”, ale
powinna dać okazję do rozmowy o tym, co się w niej wydarzyło, jak poszło i jak się
bawiliśmy. Takie zajęcia mogłyby kończyć np. najdłuższy dzień lekcji tygodnia.
Dlaczego to jest ważne? Wiemy, że zwłaszcza chłopcy mają problem ze
znalezieniem motywacji w szkole. Zaobserwowaliśmy również pozytywny wpływ gier
na atmosferę nauki. Czy jednak prawdziwym powodem tego są gry?
Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że uczniowie cieszą się i bawią robiąc to, co
lubią. Dobrze to wyraża nauczyciel z Helsinek: „Chcę po prostu, żeby pograli w tę grę,
aby mieć choć jedną lekcję w tygodniu kiedy mam pewność, że jest ciekawa dla
moich najtrudniejszych uczniów w klasie, z którymi nie łatwo nawiązać kontakt”. Ten
rodzaj doświadczenia, niezależnie od tego, czy jest to gra, czy nie, ma pozytywny
wpływ na nastrój uczenia się. Gry dostarczają tylko dobrego sposobu tworzenia
takiej atmosfery w klasie.
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Każdy nauczyciel powinien mieć jedną taką lekcję w tygodniu, która będzie
ekscytująca dla uczniów i pokaże, że szkołą też można się cieszyć. Choćby na jednej
lekcji. Jak przeprowadzić takie zajęcia:
❖
❖
❖
❖

wybierz grę (poproś uczniów o rekomendacje)
upewnij się, że wszystko od strony technicznej działa
kiedy lekcja się zacznie, pozwól uczniom zagrać
gra niech potrwa 75% czasu, pozostałe 25% niech zajmie dyskusja

Podczas gdy lekcja jest w toku, bądź aktywny w klasie, dyskutuj z uczniami, pytaj, co
robią, poproś ich o dzielenie się obserwacjami, planowanie, współpracę itp. Staraj się
utrzymać nieformalną atmosferę.
Przykład nr. 2 - 'Dopasowanie gry do programu nauczania'
Znalezienie dobrej gry wpisującej się w dany program edukacyjny jest trudne,
zwłaszcza jeśli nauczyciel sam nie jest graczem. Skorzystanie z rekomendacji z
pewnością to ułatwi, choć oczekiwanie znalezienia czegoś, co w 100% będzie
pasować do danego programu nauczania skazane jest z góry na niepowodzenie.
Warto więc zmienić podejście i potraktować to jako okazję do głębszego wejścia w
temat. Gry często zawierają uproszczone lub karykaturalne przykłady rzeczywistych
zjawisk, co może ułatwić uczniom wstępne uchwycenie pewnych pojęć, nim przejdą
do zgłębiania tematu.
Ważne, by uczeń potrafił wciągnąć się w grę. Odpowiadanie na pytania
wielokrotnego wyboru nie jest samo w sobie grą (nasza opinia). Gra zaczyna się
wtedy, gdy uczeń wchodzi w interakcje i zaczyna manipulować przy fenomenach,
które próbuje zrozumieć. Złym przykładem jest gra przerywana okazjonalnymi
pytaniami. W takim przypadku granie i uczenie się są rozłączone. Dobrym
przykładem natomiast jest gra o atomach, w której faktycznie bawimy się atomami i
rozpracowujemy ich mechanikę.
Dajmy uczniom wystarczająco dużo czasu na grę. Szybko zauważymy, kiedy zaczną
tracić koncentrację. Nie zalecamy wprowadzania gry, a następnie powrotu do
poprzedniego stylu prowadzenia lekcji. Zamiast tego warto obserwować jak grają
uczniowie, zachęcić ich, aby dzielili się swoimi odkryciami robiąc najpierw notatki
podczas gry, by potem podzielić się uwagami z całą grupą. Dobrze jest zapisywać
pomysły uczniów na tablicy, wspólnie je omawiać i tym sposobem rozwijać
rozumienie wyłaniających się fenomenów.
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Lekcja mogłaby wyglądać tak:
❖ 5 minut przygotowania z jasnym postawieniem zadania: zagrajcie w tę grę i
zanotujcie to, czego dowiedzieliście się o atomach
❖ 15 - 20 minut grania
❖ przypomnienie w trakcie gry, o czym należy pamiętać/na co zwracać uwagę
(dwu uczniów przy jednym komputerze lub trzech uczniów na dwa komputery
to sposób na stworzenie małych zespołów)
❖ ostatnie 15 - 20 minut na omówienie obserwacji uczniów i wyklarowanie
wyłaniającej się koncepcji atomu
Przykład nr. 3 - 'Jedna gra, która rządzi wszystkim'
Wyobraźmy sobie teraz sytuację, gdy gra staje się jedną platformą zbierającą
wszystko, czego się uczymy. Może nie „wszystko”, ale wszystko w ramach jednego
tematu. Wpisuje się to w model uczenia się zwany w Finlandii „uczeniem się opartym
na zjawiskach” (phenomena based learning). Oznacza to, że wszystko, co poznajemy
rozpatrujemy pod „parasolem” jednego fenomenu.
Cities: Skylines to jedna z tych gier, która stwarza platformę uczenia się wielu
przedmiotów. Daje symulację miasta i narzędzia do jego budowy. Załóżmy więc, że
fenomenem, który zgłębiamy w tym miesiącu to „Miasto”. Wszystkie lub większość
tematów, które będziemy omawiać, w ten czy inny sposób będzie dotyczyć miasta.
Tak więc na lekcjach matematyki moglibyśmy zająć się obliczaniem powierzchni,
gęstości i długości sieci dróg, lekcje przedmiotów ścisłych dość łatwo powiązać z tą
tematyką, na lekcjach językowych natomiast moglibyśmy odwiedzić jakieś miasto za
granicą i nawiązać komunikację z jego mieszkańcami.
Na kilku lekcjach w każdym tygodniu uczniowie będą pracować nad swoim
projektem miejskim, stosując w praktyce wiedzę, którą zdobyli. Przydatne będą tu
wcześniej zrobione notatki dotyczące zagadnień łączących się z tematem miasta,
które pozwolą na opracowanie planu własnej metropolii i jej prezentację na forum
klasy.
Przygotowanie takiego cyklu zajęć od strony samej gry nie jest trudne. Trzeba
natomiast być otwartym na zupełnie inny sposób, w jaki uczniowie będą zdobywać
wiedzę i dostrzec w tym wartość. Doświadczenia mogą być dość zaskakujące!
Przykład nr. 4 - 'Zgłębiamy temat naukowy'
Wiele gier edukacyjnych zachęca uczniów do zgłębienia kwestii naukowych i
lepszego zrozumienia wybranego tematu. Takie gry świetnie się nadają do
wykorzystania w programie nauczania STEM, mogą też dostarczać uczniom
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opcjonalnych treści do eksploracji w domu lub na warsztatach pozalekcyjnych.
Odkrycia, jakich uczniowie dokonują w grze wzbogacają ich zrozumienie tematu i
motywują do głębszego zainteresowania daną dziedziną wiedzy.
Istnieje szereg gier dostępnych online, które mogą wzbogacić nauczanie chemii,
biologii, fizyki lub innych nauk. Niektóre z nich to tak zwane „poważne gry” (serious
games) opracowane specjalnie w celu wspierania programu nauczania STEM (cf.
https://education.mit.edu). Istnieją również gry oparte na popularnych wśród dzieci i
młodzieży grach rozrywkowych, wykorzystujące zainteresowania młodych ludzi, aby
zaangażować ich w poszukiwania istotne dla ich nauki w szkole. Doskonałym
przykładem jest tu Minecraft Education Edition — platforma edukacyjna oparta na
grach, która promuje kreatywność, współpracę i rozwiązywanie problemów w
angażującym środowisku cyfrowym. Oferuje pokaźny zasób scenariuszy GBL w
szerokim spektrum programu nauczania.
Trzeba najpierw samemu spróbować wykonać przynajmniej kilka przykładowych
interaktywnych zadań związanych z danym przedmiotem, zanim zaproponujemy grę
uczniom w klasie. Niektórzy z nich mogą być już bardzo doświadczonymi
Minecrafterami! Portal zapewnia doskonałe zestawy startowe dla nauczycieli, z
których każdy zawiera scenariusze lekcji, “światy’ do pobrania i tutoriale jak te
materiały wykorzystać w nauczaniu wielu przedmiotów szkolnych.
Jak rozpocząć zajęcia STEM z pomocą Minecrafta:
❖ poświęć 15 minut lekcji, aby sprawdzić i przedyskutować, co uczniowie
wiedzą na temat gry
❖ daj głos tym uczniom, którzy już dobrze znają grę (bardzo prawdopodobne, że
w klasie są tacy uczniowie, jeśli grupa wiekowa to 10-13 lat) i pozwól im
opowiedzieć o swoich doświadczeniach
❖ zaproponuj klasie zajęcia oparte na zestawie startowym z portalu Minecraft
(jeśli dostępna jest wystarczająca liczba komputerów) lub jako opcjonalne
zadanie domowe
❖ postępuj zgodnie z wybranym planem lekcji z portalu, zanim zaprojektujesz
własne zadania (ewentualnie z pomocą uczniów obeznanych z grą)
❖ daj uczniom wystarczającą ilość czasu na zaprezentowanie swoich projektów
całej klasie
❖ projekty te z pewnością będą na różnym poziomie złożoności - niech cała
klasa wybierze najlepsze z nich, mogą być niespodzianki co do tego, kto jest
„zwycięzcą”
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Przykład nr. 5 - 'Bez wcześniej wybranej gry'
Czasami nawet nie potrzebujemy sami szukać gry. Wystarczy być zainteresowanym i
otwartym na pomysły, które zaproponują uczniowie. Pewna nauczycielka
powiedziała nam, że kiedyś po prostu zapytała uczniów, w jakie gry grają i poprosiła
o przedstawienie swoich ulubionych gier. Jeden z ”najtrudniejszych” uczniów
podszedł do niej z iPadem pełnym stworzonych przez siebie postaci do ulubionej gry
i w tym momencie zdała sobie sprawę z kreatywności tego ucznia i wysiłku, jaki
potrafi podjąć, gdy jest czymś zainteresowany. To prawdziwa historia. Mamy
nadzieję, że wszyscy nauczyciele będą mieć okazję przeżyć takie inspirujące chwile
ze swoimi uczniami.
Realizacja tego pomysłu może wyglądać następująco:
❖ poświęć 15 minut lekcji na dyskusję o grach
❖ zapytaj, czy uczniowie znają gry, które ich zdaniem mogłyby przydać się na
lekcji
❖ następnym razem, gdy pojawi się temat pracy domowej, do którego można
wykorzystać grę (uczniowie mogą tu coś podpowiedzieć), pozwól uczniom
zrobić to zadanie za pomocą wybranej gry
❖ gwarantujemy, że rezultaty przyniosą duże zaskoczenie
❖ wniosek: czasami wystarczy porozmawiać z uczniami i docenić ich wybór gry,
aby wykorzystać potencjał tej formy zabawy w nauce
Wprowadzanie zabawy jako kluczowego sposobu w nauczaniu i uczeniu się wiąże
się z potrzebą stworzenia kultury, która docenia takie istotne postawy jak zdolność
podejmowania ryzyka, gotowość, że możemy popełnić błąd, chęć odkrywania
nowych obszarów i umiejętność cieszenia się tym, co robimy. Nauczyciel może mieć
wiele wątpliwości i pytań dotyczących wykonalności podejścia GBL w rzeczywistej
praktyce szkolnej. Ci, którzy nie są do końca przekonani, czy warto iść tą drogą,
często podnoszą następujące kwestie:
❖ Brak pomysłów, jak wprowadzić gry do nauczania
❖ Trudności ze znalezieniem gier, które pasują do programu lekcji
❖ Brak wiedzy, gdzie znaleźć wysokiej jakości gry
❖ Nacisk na standaryzowane wyniki testów w szkołach
❖ Brak czasu na zajęcia wykraczające poza podstawę programową
❖ Brak zasobów technicznych
❖ Koszty (gier, sprzętu)
❖ Nieznajomość stosowanej technologii
❖ Brak wsparcia ze strony szkoły

23

Nauka poprzez gry w programie edukacji szkolnej

W następnym rozdziale przedstawimy kilka scenariuszy GBL przetestowanych przez
nas w Finlandii, Polsce i Portugalii. Staraliśmy się, aby były one jak najbardziej
konkretne i praktyczne, aby odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z powyższych
pytań i tym samym ułatwić korzystanie z nich innym nauczycielom. Jesteśmy
przekonani, że jeśli sami nie podejmiemy próby nauczania z wykorzystaniem gier,
jakiekolwiek teoretyczne wprowadzenie do GBL nie będzie miało sensu. Nasze
scenariusze dotyczą wielu przedmiotów w ramach programu nauczania szkolnego,
na różnych poziomach edukacji. Zachęcamy do wyboru i dostosowania tych planów
zajęć, które najlepiej będą pasować do danego kontekstu, z nadzieją, iż przekonają
zarówno uczniów jak i nauczycieli, że szkoła to też miejsce na grę i zabawę.
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Rozdział drugi: Scenariusze edukacyjne oparte na grach
cyfrowych
W tym rozdziale przedstawiamy konkretne przykłady wykorzystania gier cyfrowych w
szkołach. Zaczynamy od scenariuszy zajęć realizowanych w Finlandii, a więc w kraju,
gdzie GBL (game-based learning) jest dobrze ugruntowany w systemie edukacji, a
następnie przechodzimy do prezentacji wybranych scenariuszy, które
przetestowaliśmy w dwóch partnerskich szkołach projektu z Polski i Portugalii, gdzie
podejście to zostało wprowadzone jako nowa, innowacyjna metoda.
Scenariusze te ilustrują wykorzystanie gier cyfrowych w programach nauczania wielu
przedmiotów - matematyki, informatyki, biologii, chemii, języka angielskiego czy też
wiedzy o społeczeństwie. Staraliśmy się zróżnicować te przykłady, aby pokazać
możliwie szerokie spektrum zastosowania gier cyfrowych w programie zajęć
szkolnych.
❖ Gry jako platformy autorskie: w tej strategii uczniowie tworzą jakiś obiekt
poprzez grę, który wyraża wiedzę na dany temat; np. model zielonego miasta
(por. scenariusz Cities: Skylines).
❖ Gry jako źródło treści: w tym scenariuszu gry służą do rozwijania zrozumienia
konkretnego tematu; np. uczniowie grają w grę, która wymaga poznania
mechanizmów zmian klimatycznych, a następnie omawiają swoje
spostrzeżenia w kontekście większego zasobu wiedzy (por. scenariusz
Climate Pursuit).
❖ Gry jako symulacje: strategia ta polega na umożliwieniu uczniom
przetestowania teorii na temat działania różnych systemów i sposobów, w
jakie można je obserwować lub na nie wpływać poprzez manipulowanie
pewnymi czynnikami, np. atomami lub cząsteczkami w chemii (por.
scenariusz BondBreaker).
❖ Gry jako kontekst: w tym scenariuszu gry są wykorzystywane do tworzenia
kontekstu empirycznego dla zrozumienia danego tematu, zagadnienia lub
zasady, które są przedmiotem lekcji; np. procesu fotosyntezy (por. scenariusz
Reach for the Sun).
❖ Gra jako narzędzie technologiczne: granie daje uczniom doświadczenie w
korzystaniu z technologii; np. na zajęciach z informatyki mogą w ten sposób
nauczyć się obsługi określonego oprogramowania lub platformy (por.
scenariusz Algo Bot)
❖ Gry jako egzemplifikacja punktów widzenia: w tym scenariuszu uczniowie
przyjmują określone tożsamości i porównują wybory i wartości wyznawane
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przez różne postacie; to wykorzystanie gier może być zintegrowane z
nauczaniem obywatelskim (por. scenariusz Democracy).
❖ Gry jako metoda oceny: w tym scenariuszu gry zapewniają środowisko do
oceny wyników uczniów w ramach programu nauczania; w tego typu grach
uczniowie muszą odpowiedzieć na szereg pytań, lub rozwiązać szereg zadań,
które pozwalają im wykazać się zrozumieniem i znajomością określonych
tematów (dobrym narzędziem do tego celu jest platforma Kahoot).
Proces pracy nad tym rozdziałem przebiegał w powiązaniu z pilotażowym
programem zajęć w szkołach partnerskich z Polski i Portugalii w trakcie trzech
semestrów szkolnych w latach 2020 i 2021. W każdej szkole wybraliśmy 3 - 5 klas
uczniów, większość w wieku 12 - 16 lat, kluczowym okresie, w którym młodzi ludzie
są pod znacznym wpływem mediów cyfrowych. Przetestowaliśmy z nimi różnego
rodzaju gry, w różnych obszarach programu nauczania. Na zakończenie każdego
cyklu zajęć, zebraliśmy informacje zwrotne zarówno od uczniów, jak i nauczycieli,
które podsumowujemy w końcowej części każdego planu zajęć. Dalsza część
niniejszego rozdziału poświęcona jest przedstawieniu tych scenariuszy, które zostały
ocenione najlepiej.
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1. Reach for the Sun

Gra Reach for the Sun, opracowana przez Filament Games, stawia przed uczniami
zadanie uprawy wybranej rośliny przez cały sezon wegetacyjny, tak aby uzyskać jak
najwięcej nasion przed nadejściem zimy. Gracz ma do dyspozycji trzy główne zasoby
– wodę, składniki odżywcze i skrobię – pozwalają one rozwinąć się roślinie z małego
nasionka w rozległą sieć korzeni, liści i kwiatów. Korzenie i liście służą do
generowania większej ilości zasobów, a kwiaty służą do produkcji nasion, które
pozwalają wejść na wyższy poziom gry z nowymi rodzajami roślin. Gracz może
również uprawiać ogród, nawozić glebę, podlewać rośliny, eliminować szkodniki, itd.
Niniejszy scenariusz zajęć został opracowany przez nauczycieli ze szkoły
Smedsby-Böle Skola z Korsholm w Finlandii i wdrożony przez nich z uczniami szóstej
klasy (20 uczniów, 4 lekcje po 45 min) w następujących obszarach programu
nauczania biologii i nauk ścisłych:
❖ Rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania ucznia środowiskiem i
naukami o środowisku naturalnym
❖ Zachęcenie ucznia do formułowania pytań w tym obszarze i wykorzystania
ich jako punktu wyjścia do badań
❖ Umożliwienie uczniom możliwości pracy w grupie, w różnych rolach i
sytuacjach społecznych, inspirujących do wyrażania siebie i słuchania innych
oraz rozwijania zdolności do rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji
❖ Zachęcenie uczniów do obserwacji środowiska, działalności człowieka i
rezultatów tych działań z pomocą pojęć z obszaru nauk o środowisku oraz
rewidowania konstrukcji pojęciowych opartych na uprzedzeniach
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❖ Pomoc uczniom w zrozumieniu, wykorzystaniu i opracowaniu różnych modeli,
za pomocą których można interpretować i wyjaśniać rezultaty działań
człowieka w środowisku naturalnym
❖ Ukierunkowanie zainteresowań uczniów na badanie przyrody, rozpoznawanie
organizmów i siedlisk, myślenie ekologiczne oraz zrozumieniu budowy, funkcji
życiowych i rozwoju organizmów
❖ Pomoc uczniom w badaniu, opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk chemicznych,
właściwości i przemiany substancji kładąc tym samym podwaliny pod
zrozumienie zasady zachowania materii
Wymagania wstępne (niezbędne materiały i zasoby internetowe)

❖ Komputery z zainstalowaną
grą Reach for the Sun
❖ Informacje o fotosyntezie
ułatwiające wprowadzenie do
gry (filmy, książki, zdjęcia itp.)
❖ Gra jest w jęz. angielskim,
warto więc przygotować i
wstępnie wprowadzić
słownictwo dot. tematyki
fotosyntezy (e.g. Swedish to
English wordlist)

Przed rozpoczęciem zajęć (przygotowanie ze strony nauczyciela)
❖
❖
❖
❖
❖

Należy zainstalować grę na każdym komputerze
Zapoznać się z funkcjonalnościami gry
Wyszukać i przygotować informacje i materiały dotyczące fotosyntezy
Udostępnić te zasoby uczniom (za pomocą np. Google Classroom)
Podzielić klasę na mniejsze grupy/pary, by umożliwić uczniom współpracę w
trakcie gry

Część pierwsza (dwie lekcje x 45 min)
Lekcja 1
Warto zacząć od przeglądu zdobytej już wiedzy uczniów nt. zjawiska fotosyntezy
poprzez zadawanie pytań i powtórkę materiału. Przykładowe tematy do omówienia:
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❖ Czego potrzebuje roślina, aby przetrwać?
❖ Czego potrzebują ludzie, aby przetrwać?
❖ Jakie są tu podobieństwa i różnice?
Dyskusja oparta na tych pytaniach powinna ułatwić wprowadzenie tematu tego,
czym jest fotosynteza.
W dalszej kolejności warto obejrzyj krótki film edukacyjny z serwisu Youtube, na
temat fotosyntezy, np. https://www.youtube.com/watch?v=UPBMG5EYydo

Po tym wprowadzeniu uczniowie mogą
przejść do gry, co powinno wzbudzić
zainteresowanie dalszym zgłębianiem
tematyki, już samodzielnie bez
dalszych teoretycznych omówień na
tym etapie. Na wstępne zapoznanie się
z grą trzeba poświęcić resztę lekcji, co
najmniej 15 minut. Dobrze zacząć od
poziomu 1: Słonecznik.

z

Lekcja 2
Podsumowanie pierwszych doświadczeń z gry. Dyskusja z udziałem całej klasy.
❖
❖
❖
❖

Na czym polega ta gra?
W jakim sposób pojawia się fotosynteza?
Czy jest coś, czego nie rozumiecie?
Czy napotkaliście jakieś wyzwania? Postarajcie się rozwiązać te problemy
razem.

Krótki film pokazujący cykl rozwoju słonecznika.
https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0 (czas 2:15 min)
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Słownictwo dot. fotosyntezy w jęz. angielskim - uczniowie, pracując w parach,
powinni zapoznać się z wcześniej przygotowaną przez nauczyciela listą słów, a tym
samym ze słownictwem, które będzie konieczne do udziału w grze.
Po zapoznaniu się z listą słów, uczniowie kontynuują grę przez dalszą część lekcji.
Rolą nauczyciela jest merytoryczne wsparcie uczniów w trakcie gry i sprawdzenie
zrozumienia wyłaniających się fenomenów poprzez zadawanie pytań.
Ostatnie 10 minut lekcji warto przeznaczyć na dzielenie się obserwacjami i dyskusję
z udziałem całej klasy. Pomocne pytania:
❖ Jak daleko udało się wam zajść?
❖ Jakie rośliny musieliście wyhodować?
❖ Jakie różnice zauważyliście między dwiema różnymi roślinami, które
uprawialiście?
❖ Czy ktoś miał z czymkolwiek problem podczas gry? Z czym? Na jakim etapie
gry? Dlaczego?
Część druga (dwie lekcje x 45 min)
Lekcja 1
Podsumowanie wniosków z ostatniej lekcji. Uczniowie grają po raz kolejny, tym
razem już z wiedzą, którą zdobyli.
Podczas gdy uczniowie grają, nauczyciel nadal służy wsparciem i zadaje pytania.
Lekcja 2
Ocena tego, czego nauczyli się uczniowie oraz przebiegu współpracy. Omówienie
zebranych opinii i sugestii.
Oto przykład formularza oceny, z którego można skorzystać.
https://docs.google.com/forms/d/12isd3-3RxeCxVIcBfKwBxC-DjW2Qp7AN9VsyxIY
wB5E/edit?usp=sharing
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Wykorzystanie gry na zajęciach lekcyjnych zostało bardzo pozytywnie ocenione
przez uczniów klas szóstych. Uczniów poproszono o przedstawienie swoich uwag za
pomocą kwestionariusza, a nauczyciele omówili wyniki eksperymentu. Poniżej
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przedstawiamy podsumowanie zebranych opinii uczniów w nawiązaniu do
postawionych pytań.
❖ Wyzwania. Kilku uczniów nie zrozumiało pewnych zadań w grze; niektórzy nie
zdążyli uruchomić fotosyntezy przed nadejściem mrozów i byli zaskoczeni, że
sezon skończył się tak nagle; niektórzy dostarczyli zbyt małą ilość składników
odżywczych lub wody; kilku borykało się ze zrozumieniem, o co chodzi w tej
grze.
❖ Jakie efekty uczenia się przyniosła ta gra? Większość uczniów przyznała, że
zrozumiała, jak działa fotosynteza; niektórzy zapomnieli, jak przebiega ten
proces, a teraz mieli szansę powtórzyć temat i nauczyć się nowych rzeczy
(np. że roślina potrzebuje większych korzeni, aby rosnąć lepiej i szybciej,
rozwój rośliny w cyklu rocznym)
❖ Jak przebiegała współpraca? Uczniom podobała się zmiana ról w grze, praca
w parach, wspieranie się nawzajem - doświadczenia te uznano za
satysfakcjonujące (wszyscy uczniowie z wyjątkiem jednego byli zadowoleni
ze współpracy)
❖ Co zrobilibyście inaczej, przystępując po raz kolejny do gry? Kilka sugestii:
„spróbowałbym szybciej zapylać rośliny”, „najpierw rozwinąć system
korzeniowy, a potem dopiero liście”, „poznać jak przyciągnąć pszczoły”
❖ Czy podobała wam się gra? W skali od 4 do 10 średni wynik wyniósł 8, więc
zdaniem uczniów jest to dobra gra.
❖ Czy poleciłbyś tę grę komuś innemu? Ogólnie TAK, bo „fajniej było uczyć się
fotosyntezy w ten sposób”, „jest zabawna, a przy tym uczy”, dobra gra dla
„nerdów od przyrody”, „dobra dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak uprawiać
rośliny”, “pozwala zrozumieć rolę pszczół”.
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2. Cities: Skylines

Zespół TeacherGaming opracował szereg planów lekcji opartych na grze o
budowaniu miast Cities: Skylines stworzonej przez Paradox Interactive. Gra to
prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny tytuł w ofercie tego producenta, a plany
lekcji TG są dostosowane do ich użytku na zajęciach szkolnych. Gra znakomicie
symuluje działania, które trzeba podjąć, by stworzyć i zarządzać prawdziwą
metropolią. Uczniowie mogą rozpocząć od projektowania i budowy miasta, aby
przejść do opracowania zrównoważonego budżetu i uchwalanie zasad prawnych.
Dysponując odpowiednimi narzędziami, mogą stworzyć lub zweryfikować swoją
wizję wirtualnego miasta XXI wieku. Gra pozwala na podjęcie wielu ciekawych
kwestii omawianych np. na lekcjach nauki o społeczeństwie w kontekście
angażującej zabawy przy komputerze, podważającej stereotypowe opinie na temat
walorów edukacyjnych gier wideo.
Lekcje stworzone przez TeacherGaming obejmują różne tematy, od
zrównoważonego planowania miast i inżynierii po aktywne obywatelstwo i
administrację. Scenariusze zajęć dla nauczycieli są uzupełnione przez tutoriale
zaprojektowane specjalnie z myślą o nauce w klasie. Zasoby te ułatwiają przejście
od oryginalnej gry do jej wykorzystania w procesie nauczania z elementami
interaktywnej zabawy. Każdy plan lekcji zawiera linki do ciekawych zasobów w
Internecie dotyczących pokrewnych tematów i wprowadza odnośne kluczowe
pojęcia. Następnie przedstawia poszczególne kroki scenariusza wraz ze
wskazówkami, które ułatwią uczniom przyswojenie sobie materiału.
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Gra Cities: Skylines została przetestowana w szkołach w Finlandii: w Tampere, Turku,
Lahti i Helsinkach. TeacherGaming przeprowadził cykl zajęć w oparciu o opracowane
przez siebie scenariusze w 10 szkołach, w których uczestniczyli uczniowie klas 7 - 9
(13 -15 lat). Poniżej przedstawiamy jeden ze scenariuszy uczenia się oparty na tej
grze.
Scenariusz dot. zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem miejskim
Scenariusz ten podejmuje kwestię zanieczyszczenia środowiska miejskiego i
sposobów jego minimalizacji dzięki odpowiedniemu planowaniu urbanistycznemu.
Składa się z trzech powiązanych ze sobą części: teoretycznego wprowadzenia do
tematyki zanieczyszczenia i recyklingu, gry, w której uczniowie budują zielone miasto
oraz części podsumowującej doświadczenia z gry w formie dyskusji jak zmniejszyć
zanieczyszczenie dzięki zielonej technologii i planowaniu.
Wprowadzenie teoretyczne
Nauczyciel wprowadza dwa kluczowe tematy skażenia środowiska i recyklingu
poprzez przegląd następujących tematów.
Zanieczyszczenie środowiska
❖ Rodzaje zanieczyszczeń miejskich obejmują zanieczyszczenie powietrza,
wody, gleby, hałas, skażenie radioaktywne, wizualne i termiczne.
❖ Samochody, elektrownie i fabryki to główne źródła zanieczyszczeń powietrza
w miastach.
❖ Wysokie stężenie pierwiastków toksycznych w glebie może stanowić duże
zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także dla ekosystemu.
❖ Istotnym problemem jest również zanieczyszczenie wody. Obszary miejskie
na wiele sposobów zanieczyszczają wodę. Np. poprzez spływanie ścieków z
ulic, które niosą olej, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia z samochodów.
Materiały źródłowe dla nauczyciela
❖ Chemistry World: City Air
❖ The Economist: Urban pollution in India
❖ Institute of Economics: 7 Types of Urban Pollution That Everyone Ought to
Know
❖ National Geographic: Air Pollution
❖ United States Environmental Protection Agency: Why Urban Waters?
❖ The Global Development Research Center: Urban Water Pollution
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❖ World Health Organization: Air Pollution
❖ Conserve Energy Future: What is Air Pollution?
Recykling
❖ Recykling to odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie materiałów odpadowych
do wykorzystania w nowych produktach.
❖ Typowe materiały do recyklingu to złom żelaza i stali, puszki aluminiowe,
butelki szklane, papier, drewno i tworzywa sztuczne.
❖ Niektóre kraje jak Szwecja są tak zaawansowane w recyklingu, że importują
śmieci z innych krajów, aby zapewnić zasoby dla przetwórni recyklingu.
Obecnie mniej niż 1 procent odpadów z gospodarstw domowych w tym kraju
jest składowanych na wysypiskach.
❖ Ślad węglowy (carbon footprint) oznacza ilość dwutlenku węgla uwolnioną do
atmosfery w wyniku działań określonych osób, organizacji lub społeczności.
Materiały źródłowe dla nauczyciela
❖ Encyclopaedia Britannica: Recycling
❖ Environmental Protection Agency: Recycling Basics
❖ The Independent: Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has run
out of rubbish
❖ The Washington Post: Five myths about recycling
❖ Science Magazine: The future of plastics recycling
❖ Scientific American: Is Recycling Worth It?
Zajęcia oparte na grze
Kilka sugestii dotyczących sposobu gry:
❖ Rozegraj scenariusz Green Power Edu. Poniżej znajdziesz szczegółowe
instrukcje, jak uzyskać dostęp do scenariuszy.
❖ Zwróć szczególną uwagę na zaopatrzenie miasta w wodę i rozmieszczenie
stref przemysłowych.
❖ Jakie strategie możesz zastosować, aby zmniejszyć zanieczyszczenie? Jaki
jest główny problem miasta?
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Dostęp do scenariuszy
Aby uzyskać dostęp do dowolnego scenariusza w grze:
1. Kliknij New game w menu głównym.
2. Wybierz Choose scenario u góry.
3. Wybierz właściwy scenariusz z listy po lewej stronie.
4. Kliknij Start.
Wskazówki: Skażenie środowiska
❖ W grze występują trzy rodzaje zanieczyszczeń: skażenie gleby i wody oraz
wysoki poziom hałasu w mieście.
❖ Upewnij się, że punkty ujęcia wody i odpływu są jak najdalej od siebie.
❖ Instalacje filtrujące wodę i ujścia wody ekologicznej to doskonałe sposoby na
oczyszczanie ścieków.
❖ Sadzenie drzew, kontrolowanie polityki stref przemysłowych i zakładanie
parków to najskuteczniejsze sposoby zmniejszenia zanieczyszczenia gleby.
❖ Hałas dobrze wyciszają drzewa w strefach mieszkalnych budowanych w
znacznym dystansie od stref przemysłowych.
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Wskazówki: Recykling i zielone technologie
❖ Wysypiska śmieci są
konieczne, ale nie pomagają
środowisku. Recykling
znacznie zmniejsza obciążenie
środowiska odpadami.
❖ Zielone źródła energii są
zazwyczaj bardzo drogie lub
ich efektywność zmienna (tak
jak w wypadku generatorów
wiatrowych), ale zawsze są
warte inwestycji, o ile można sobie na nią pozwolić.
❖ Jedynym sposobem, aby stać się w 100% ekologicznym w grze, jest
wykorzystanie recyklingu, transportu publicznego, zielonej energii i poddanie
okręgów przemysłowych ścisłym regulacjom.
Zadania po zakończeniu gry
❖ Jakie są rodzaje zanieczyszczeń miejskich? Wymień co najmniej cztery (np.
powietrze, woda, gleba, hałas, zanieczyszczenia radioaktywne, wizualne i
termiczne)
❖ Z jakimi rodzajami zanieczyszczeń spotkałeś się w grze? (np.
zanieczyszczenie gruntu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody
i skażenie hałasem)
❖ Wymień kilka strategii, które pozwolą utrzymać niski poziom zanieczyszczenia
w mieście (np. odnawialne źródła energii, rozbudowa środków transportu
publicznego, wykorzystanie centrów recyklingu zamiast wysypisk śmieci)
Dodatkowe zadania
❖ Jakie generatory energii odnawialnej są wykorzystywane w twoim mieście?
(np. turbina wiatrowa, elektrownia wodna, elektrownia geotermalna,
elektrownia słoneczna i elektrownia falowa)
❖ Co oznacza ślad węglowy? (ilość dwutlenku węgla uwolniona do atmosfery w
wyniku działań danej osoby, organizacji lub społeczności)
❖ Spróbuj obliczyć własny ślad węglowy. Jak można go zredukować?

Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
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❖ Czy udało wam się przejść cały scenariusz w grze?
❖ Co było najtrudniejsze do rozwiązania?
❖ Co można i warto zmienić w swoim codziennym życiu, aby zapobiegać
skażeniu środowiska?
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Cities: Skylines to jedna z tych gier, które udostępniają szeroką platformę uczenia się
wielu powiązanych ze sobą zagadnień. Świetnie wpisuje się w model uczenia się
zwany w Finlandii „uczeniem się opartym na zjawiskach” (phenomena based
learning). Oznacza to, że wszystko, co poznajemy rozpatrujemy pod „parasolem”
jednego fenomenu.
Gra daje symulację miasta i narzędzia do jego budowy. Załóżmy więc, że
fenomenem, który zgłębiamy w tym miesiącu to „Miasto”. Kwestie ekologii można
powiązać z wieloma innymi tematami, które w ten czy inny sposób dotyczą miasta.
Tak więc na lekcjach matematyki możemy zająć się obliczaniem powierzchni,
gęstości i długości sieci dróg, lekcje przedmiotów ścisłych dość łatwo powiązać z tą
tematyką, na lekcjach językowych natomiast moglibyśmy odwiedzić jakieś miasto za
granicą i nawiązać komunikację z jego mieszkańcami.
Na kilku lekcjach w każdym tygodniu uczniowie pracują nad swoim projektem
miejskim, stosując w praktyce wiedzę, którą zdobyli. Przydatne będą tu wcześniej
zrobione notatki dotyczące zagadnień łączących się z tematem miasta, które
pozwolą na opracowanie planu własnej metropolii i jej prezentację na forum klasy.
Przygotowanie takiego cyklu zajęć od strony samej gry nie jest trudne. Trzeba
natomiast być otwartym na zupełnie inny sposób, w jaki uczniowie będą zdobywać
wiedzę i dostrzec w tym wartość. Doświadczenia mogą być dość zaskakujące!
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3. Bond Breaker

Gra została stworzona przez TestTubeGames we współpracy z centrum badawczym
CaSTL w UC Irvine, i jest jak dotąd jedną z najlepszych gier do nauki fizyki i chemii.
Tworząc i zrywając wiązania molekularne, gracze mają do czynienia z siłami, które
występują w materii. Gra jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12+ biorąc pod
uwagę program nauczania szkolnego, choć sama mechanika gry pozwala na
zaproponowanie gry młodszym dzieciom w wieku 10+.
Gra została przez nas przetestowana z uczniami sześciu klas w następujących
szkołach w Finlandii: Ulvilan yhteiskoulu (Ulvila), Väinölän koulu (Pori), Tampereen
Normaalikoulu (Tampere), Lamminpään koulu (Tampere). Zajęcia dotyczyły nauk
ścisłych, w szczególności tematyki związanej z atomami i molekułami. Poniższy
scenariusz został zrealizowany w nawiązaniu do fińskiego krajowego programu
nauczania: S5 – Charakterystyka i struktura substancji.
LEKCJA 1 - ATOM
Wprowadzenie teoretyczne
Atomy są podstawowym budulcem całej materii we wszechświecie. Są niezwykle
małe. Na ciało człowieka składają się biliony atomów.
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Atomy składają się z trzech rodzajów cząstek: protonów (+ ładunek dodatni),
elektronów (- ładunek ujemny) i neutronów (brak ładunku).
Jądro atomu składa się z neutronów i protonów, podczas gdy elektrony krążą wokół
jądra. Jeśli atom ma więcej lub mniej elektronów niż protonów, nazywa się go jonem
i ma ładunek ujemny lub dodatni (odpowiednio).
Liczba protonów w atomie określa, który to pierwiastek (na przykład złoto, ołów,
żelazo)

W modelu atomu Nielsa Bohra atom może mieć jedną lub wiele powłok. Te powłoki
są orbitami dla elektronów atomu.
Następna powłoka nie może mieć żadnych elektronów, dopóki poprzednia nie będzie
pełna.
Elektrony na zewnętrznej powłoce są znane jako elektrony walencyjne. Mogą
uczestniczyć w tworzeniu cząsteczek (kombinacji dwóch lub więcej atomów)
poprzez łączenie orbit dwóch lub więcej oddzielnych atomów.
Atom próbuje wypełnić swoją zewnętrzną powłokę (znaną jako powłoka walencyjna)
i może w tym celu tworzyć wiązania z innymi atomami.
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Zajęcia oparte na grze
Zadaniem uczniów jest ukończyć poziomy gry 1 - 12. Jeśli przejdą je wszystkie,
mogą przejść do bardziej zaawansowanych poziomów.
Podczas gry należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
❖ Kiedy zbliżasz się do kulek ze znakiem +, oddalają się one. Dlaczego? Co one
reprezentują?
❖ Jak neutrony są reprezentowane w grze?
❖ Czym są małe kulki, które można umieścić na orbicie wybranego atomu?
❖ Co dzieje się z cząsteczką, jeśli otrzyma zbyt wiele elektronów?

Należy pamiętać, aby wziąć pod uwagę wszystkie elementy na danym poziomie.
Każdy z nich jest ważny!
W pewnych okolicznościach ukończenie wielu poziomów może okazać się
niemożliwe. Należy wtedy kliknąć przycisk Restart w prawym górnym rogu, aby
spróbować ponownie. Do rozwiązania niektórych poziomów potrzebne jest
związanie dwóch atomów (za pomocą co najmniej jednego elektronu). Jeśli pojawi
się problem z przełącznikami, trzeba je wszystkie aktywować jednocześnie.
Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Kiedy zbliżasz się do kulek ze znakiem +, oddalają się. Dlaczego? Co one
reprezentują? Wyglądają na protony. Chociaż tego nie widać, muszą również
zawierać neutrony, aby mogły powstać cząsteczki w grze. Istnieje tylko jeden
stabilny izotop, Protium (wodoru), który nie ma neutronów.
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Jak neutrony są reprezentowane w grze? Podchwytliwe pytanie: nigdy nie pojawiają
się one w grze, a to dlatego, że nie będą miały wpływu na rozgrywkę, ponieważ nie
mają ładunku.
Które z małych kulek można zebrać, aby umieścić je na orbicie wybranego obiektu?
(elektrony)
Co dzieje się z cząsteczką, jeśli otrzyma zbyt wiele elektronów?
(staje się niestabilna i rozpada się na pojedyncze atomy)
Atomy składają się z trzech rodzajów cząstek. Czym są i jaki mają ładunek?
❖ Protony (ładunek dodatni)
❖ Elektrony (ładunek ujemny)
❖ Neutrony (bez ładunku)
Jaką funkcję pełnią powłoki atomowe? Co zawierają?
(powłoki służą do przechowywania elektronów atomu; każda powłoka musi być
pełna, zanim następna uzyska jakiekolwiek elektrony)
Jaka jest definicja jonu?
(każdy atom, który ma więcej lub mniej elektronów niż protonów, jest jonem; więcej:
jon naładowany ujemnie, mniej: jon naładowany dodatnio)
Elektrony walencyjne to elektrony znajdujące się na zewnętrznych powłokach.
Dlaczego są istotne?
(liczba elektronów walencyjnych określa rodzaj wiązań, które atom może tworzyć z
innymi atomami i cząsteczkami)

LEKCJA 2 - CZĄSTECZKA
Wprowadzenie teoretyczne
Kontynuując grę w Bond Breaker poznajemy pojęcie cząsteczki.
Cząsteczki to kombinacje atomów, które utworzyły wiązania.
Cząsteczka jest kombinacją dowolnego rodzaju atomów, w tym nawet tego samego
(na przykład, diwodór H2)
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Związki to cząsteczki, które mają co najmniej dwa różne rodzaje atomów. Na
przykład woda (H2O, dwa atomy wodoru z jednym atomem tlenu) jest związkiem,
podczas gdy diwodór nie.

Cząsteczka kofeiny
Podstawowe typy wiązań między atomami to:
❖ Wiązania jonowe: przeciwnie naładowane jony tworzą wiązania poprzez
przyciąganie między przeciwnymi ładunkami (+/-). W przypadku wiązań
jonowych elektrony przemieszczają się od jonu naładowanego ujemnie do
jonu dodatniego, umożliwiając obu jonom uzyskanie powłoki walencyjnej.
❖ Wiązania kowalencyjne: dwa atomy dzielą pary atomów, aby uzyskać powłoki
walencyjne.
❖ Wiązania metaliczne: siła, która utrzymuje atomy razem w metalicznej
substancji. Te ciała stałe składają się z gęsto upakowanych atomów, w
których powłoki elektronowe oddzielnych atomów nakładają się na siebie.
Elektrony walencyjne nieustannie odbijają się, wędrując swobodnie, w
przeciwieństwie do wiązań jonowych i kowalencyjnych.
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Izotop oznacza inny wariant pierwiastka. Różne izotopy mają różną liczbę neutronów
w jądrze atomu.
Liczba elektronów atomu określa jego ładunek. Ponieważ same elektrony mają
ładunek ujemny, atom z większą liczbą elektronów niż protonów ma ładunek ujemny.
Liczba protonów w atomie określa, który to pierwiastek.
Zarówno liczba protonów, jak i neutronów określa masę atomu.
Trzy izotopy wodoru:
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Zajęcia oparte na grze
Uczniowie grają w BondBreakera, próbując ukończyć poziomy 29 - 37. Jeśli przejdą
je wszystkie, mogą przejść do bardziej zaawansowanych poziomów.
Podczas gry należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
❖ Jaka jest różnica między atomami a cząsteczkami?
❖ Jak mają się do siebie cząsteczki i związki?
❖ Jakie rodzaje wiązań między atomami występują w grze?

Uczniowie powinni zapoznać się z instrukcjami w grze. Często zawierają wskazówki,
jak rozwiązać dany poziom. Instrukcje są wyświetlane na wstępie lub po najechaniu
na symbol „?” na danym poziomie.
W grze można poruszać się również za pomocą klawiszy WASD (jeśli grasz na
komputerze)? Na niektórych poziomach jest to łatwiejsze niż używanie myszy.
Im więcej elektronów ma dane wiązanie, tym trudniej je zerwać.
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Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Jaka jest różnica między atomami a cząsteczkami?
(cząsteczki to kombinacje co najmniej 2 atomów, np. wodoru i tlenu w wodzie (H2O);
cząsteczka może składać się z dwóch podobnych atomów)
Jaka jest relacja między cząsteczkami a związkami?
Każdy związek jest cząsteczką. Związki muszą składać się z dwóch różnych
rodzajów atomów, ale cząsteczki zawierają również kombinacje tego samego atomu
(na przykład H2)
Jakie rodzaje wiązań między atomami występują w grze?
(wiązania jonowe)
Czym jest cząsteczka?
(jest to połączenie dwóch lub więcej atomów; aby cząsteczka była związkiem,
muszą istnieć co najmniej dwa różne typy atomów)
Jakie są trzy podstawowe rodzaje wiązań?
(jonowe - różnice w ładunkach; kowalencyjne - pary elektronów dzielone pomiędzy
dwa atomy; metaliczne - wiązanie utworzone między substancjami metalicznymi)
Od czego zależy masa atomu?
(od liczby protonów i neutronów)
Jak liczba elektronów wpływa na atom?
(określa przede wszystkim jego ładunek, a za jego pośrednictwem to jakie
cząsteczki może tworzyć)
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LEKCJA 3 – CZĄSTECZKI POLARNE / woda
Uczniowie dowiadują się, czym są cząsteczki polarne i skaningowe mikroskopy
tunelowe.
Cząsteczka polarna to cząsteczka, w której rozkład elektronów nie jest równomierny.
Najważniejszą cząsteczką polarną w przyrodzie jest woda (H2O).
W cząsteczkach polarnych występują wiązania kowalencyjne, w których
poszczególne atomy mają znaczne różnice w elektroujemności.
Kowalencyjna cząsteczka H2O:

Skaningowy mikroskop tunelowy (Scanning Tunneling Microscope - STM) skanuje
powierzchnię bardzo ostrą końcówką metalową.
Końcówka jest umieszczona bardzo blisko powierzchni, a napięcie elektryczne
przyłożone do końcówki umożliwia obrazowanie w bardzo małych rozmiarach, nawet
do pojedynczych atomów.
Mikroskop służy do mapowania powierzchni substancji takich jak złoto, platyna,
nikiel i miedź.
(https://www.britannica.com/technology/scanning-tunneling-microscope)
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Zajęcia oparte na grze
Zadaniem uczniów jest ukończyć poziomy gry 38 - 46. Jeśli przejdą je wszystkie,
mogą przejść do bardziej zaawansowanych poziomów.
Podczas gry należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
❖ Dlaczego wybrany proton powoduje ruch skaningowego mikroskopu
tunelowego?
❖ Czy STM można wykorzystać do sprawdzenia czystości substancji?

Im dalej znajduje się powłoka walencyjna (najbardziej zewnętrzna powłoka atomu),
tym łatwiej jest rozbić cząsteczkę. Szybkość i ciepło również pomagają rozbijać
cząsteczki.
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Czy w grze napotykacie tunelowe mikroskopy skaningowe? Można je uruchomić,
umieszczając cokolwiek na ich drodze. Na niektórych poziomach gry ma to kluczowe
znaczenie.

Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Dlaczego wybrany proton powoduje ruch skaningowego mikroskopu tunelowego?
(STM działa na poziomie mikroskopowym; wystarczy jeden atom, aby zarejestrował
zmiany na powierzchni)
Czy STM można wykorzystać do sprawdzenia czystości substancji?
(do pewnego stopnia tak; wszelkie zanieczyszczenia jakiejkolwiek substancji
zostałyby ujawnione przez STM, ale tylko na powierzchni)
Jak są zbudowane cząsteczki polarne?
(cząsteczki polarne są tworzone przez wiązania kowalencyjne, w których
poszczególne atomy mają znaczne różnice w elektroujemności)
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Proces uczenia się jest skomplikowanym zjawiskiem, na który oddziałują różne
czynniki: nauczyciel, poziom klasy, dostępny sprzęt, materiały, pora dnia, motywacja
uczniów, itd. Trudno więc określić z góry, jakie wyniki przyniesie wykorzystanie gry na
lekcjach. Jednak jasne jest, że uczniowie stosunkowo dobrze przyswajają sobie
wiedzę z pomocą takiej gry jak BondBreaker, szczególnie wtedy, gdy mamy do
czynienia z aktywną facylitacją ze strony nauczyciela, który potrafi powiązać
zawartość treściową gry z realizowanym programem nauczania.
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Często w takim wypadku mamy do czynienia z komentarzami uczniów: „Niczego się
nie nauczyłem”, choć równocześnie możemy stwierdzić poprzez test, że uczeń
wykazuje wysoki poziom opanowania materiału. Powodem jest tu to, że nauka za
pomocą gry jest tak innym doświadczeniem, że uczniowie nie zdają sobie sprawy z
jej powiązań z celami programu zajęć szkolnych. Właśnie dlatego powinniśmy starać
się pokazać związek obserwacji wyniesionych z gry, z materiałem przerabianym na
lekcjach.
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4. Stranded

Stranded to gra przygodowa, w której uczniowie współpracują ze sobą, aby
zbudować społeczność na bezludnej wyspie w oczekiwaniu na ratunek. Gra
dedykowana jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat. Uczy współpracy, komunikacji,
umiejętności dyskusji, negocjacji i kompromisu, a więc sprawności niezbędnych,
żeby przetrwać na wyspie. Aby to się udało, uczniowie muszą podejmować decyzje i
głosować, jak spożytkować zebrane zasoby.
Podejmowanie decyzji odbywa się na końcu każdej tury. Uczniowie głosują, na co
przeznaczyć zebrane zasoby. Gra Stranded może być wykorzystywana do
wprowadzenia tematyki dotyczącej procesu podejmowania decyzji. To także gra
kooperacyjna, w której uczniowie pracują razem. W pojedynkę nie mieliby
wystarczająco dużo czasu na zdobywanie pożywienia, budowanie schronienia i
równocześnie odkrywanie nowych terenów. We współpracy osiągają więcej, muszą
mądrze wykorzystywać swój czas i energię oraz wspólnie decydować o swoich
cennych zasobach.
Przedmioty nauczania
❖ Angielski (słownictwo – pisownia/wymowa, pytanie o drogę i wskazywanie
drogi, dawanie wskazówek, tłumaczenie)
❖ Biologia (prawa przyrody, podstawy rozwoju rolnictwa i przemysłu)
❖ Nauki społeczne (współpraca, komunikacja, negocjacje, rola w grupie)
Poziom klasy: uczniowie 7 klasy (13 lat)
Ocena: obserwacja, dyskusja, analiza
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Poniższy scenariusz został pomyślnie przetestowany z uczniami VII klasy w Szkole
Podstawowej nr 5 w Wadowicach.
CEL GRY
Gracze muszą sobie zapewnić jak największy komfort na wyspie, a więc schronienie
dla wszystkich, wystarczającą ilość pożywienia, a także rozrywkę budując teatr,
zakładając naturalne fontanny, itd.
Wskazówki jak grać
1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy.
2. Najpierw każda grupa musi uruchomić grę w przeglądarce.
3. Nauczyciel wyznacza lidera w każdej grupie. Lider uruchamia grę uzyskując i
wprowadzając jej kod.
4. Pozostali uczniowie w grupie dołączają do gry za pomocą udostępnionego
przez lidera kodu.
5. Gdy wszyscy członkowie grupy dołączą do gry, lider uruchamia grę
odpowiednim przyciskiem.
Rozpoczynając grę, uczniowie wybierają język klikając odnośną flagę.

Po krótkim filmiku wprowadzającym gracze przechodzą do menu głównego. Lider
wybiera opcję Utwórz grę, a pozostali gracze dołączają do gry.
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Ten ekran jest tylko widoczny dla lidera gry. Powinien on poinformować kolegów z
grupy, jaki jest numer gry, aby mogli do niej dołączyć. Gdy wszyscy dołączą do gry,
lider naciska przycisk Start.

Jeśli jesteś graczem, musisz wpisać numer gry, do której chcesz dołączyć. Ten
numer jest podawany przez gospodarza grupy.
Rozgrywka składa się z dwóch faz: fazy działania i głosowania. W fazie działania,
uczniowie zbierają surowce, eksplorując nieznane terytorium. Na każdym poziomie
mają domyślnie trzy ruchy, ale można zwiększyć ich liczbę.
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A oto przykład zaawansowanej gry w toku. Gracze zbudowali dwa schronienia, teatr,
warsztat, szkołę, zbadali większość wyspy i założyli fontannę.

W fazie głosowania gracze wspólnie decydują, co
zbudować w następnym kroku. Każdy z nich ma jeden głos,
a propozycja z największą liczbą głosów wygrywa.

W lewym dolnym rogu ekranu można sprawdzić, ile
“energii” pozostało na daną rundę.
Każdy ruch w danej fazie działania, zużywa jedną
jednostkę energii. W każdej turze trzeba zużywać całą
energię.
Można zwiększyć ilość dostępnej energii w każdej turze,
korzystając z budynku szkolnego. Nie wystarczy po
prostu zbudować szkołę, trzeba wykorzystać jej potencjał!
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W fazie działania gracz wybiera pole i potwierdza swój
wybór, aby wykonać ruch. Każdy ruch daje dostęp do
zasobów, z wyjątkiem eksploracji, która tylko odsłania
więcej pól.
Warto pamiętać, że można również korzystać z
niektórych budynków.
Zasoby zebrane przez poszczególnych graczy w tej fazie
są współdzielone w fazie głosowania. Nie można
gromadzić zapasów tylko dla siebie.
Zasoby, które można zebrać, to żywność, drewno, kamień - wszystko to potrzebne
dla zwiększenia komfortu na wyspie.
Poniżej przedstawiamy zarys scenariusza zajęć opracowany na podstawie gry
Stranded.

SCENARIUSZ - KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA
Nawiązując do programu nauczania, gra ta może zostać wykorzystana podczas
pierwszych lekcji dotyczących edukacji obywatelskiej na temat społecznych
aspektów naszego życia i funkcjonowania w grupie. Uczniowie muszą nawiązać
współpracę w grze, aby zbudować dobrze prosperującą społeczność na wyspie.
Muszą skoncentrować się na tym zadaniu oraz przedstawieniu swoich racji w
dyskusji.
❖ Wprowadzenie teoretyczne: podczas tej lekcji przyjrzymy się bliżej sztuce
argumentowania i prowadzenia debaty.
❖ Gra: uczniowie grają w Stranded i skupiają się na współpracy z
poszanowaniem innych współgraczy, aby osiągnąć główny cel – zbudować
dobrze prosperującą społeczność na wyspie.
❖ Dzielenie się obserwacjami i dyskusja: jak ważna jest współpraca w różnych
sytuacjach.
Wprowadzenie teoretyczne
Aktywne Słuchanie (Active Listening)
Aktywne słuchanie to stosowana technika komunikacji,
która wymaga od słuchacza pełnej koncentracji,
zrozumienia, odpowiedzi, a następnie zapamiętywania
tego, co zostało powiedziane.
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W Stranded oznacza to, że np. uczniowie muszą słuchać i zrozumieć, dlaczego inni
głosują na takie strategie a nie inne, oraz być przygotowanym na udzielenie
odpowiedzi i wyjaśnienie swoich własnych działań i wyborów. Kluczową częścią
wspólnej pracy i sukcesu w grze jest umiejętność słuchania, przekonującego
przedstawiania swojego zdania oraz sztuka argumentacji, gdy pojawiają się różnice
podejść.
W czasie lekcji, co najmniej 30 minut powinno być poświęconych na grę, a pozostały
czas na dzielenie się obserwacjami i dyskusję.
Do teoretycznej lekcji wprowadzającej można wykorzystać źródła własne oraz
skorzystać z poniższych publikacji na temat sztuki aktywnego słuchania:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

MindTools: Active Listening
SkillsYouNeed: Active Listening
University of Colorado Boulder: Active Listening
Forbes: 10 Steps to Effective Listening
PsychCentral: Become a Better Listener: Active Listening
The Balance: Job Searching: Active Listening Definition, Skills, and Examples

Argumentowanie i debata
❖ Argumentowanie jest czynnością lub procesem formułowania racji i
wyciągania wniosków oraz przedstawiania ich w omawianej sprawie.
❖ Debata to spór na słowa lub argumenty. Może być moderowana, szczególnie
w formalnych okolicznościach.
❖ Za każdym razem, gdy uczniowie nie zgadzają się z innymi podczas
głosowania w Stranded, powinni przedstawić argumenty za swoim punktem
widzenia.
Źródła
❖ Psychology Today: The Proper Way to Argue
❖ Time.com: How to Win Every Argument
❖ Simon Fraser University: How to Debate
❖ British Council: How to Become Good at Debating
❖ Jon Bruschke: The Debate Bible
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Współpraca w Stranded
Kilka dodatkowych wskazówek:
❖ Podpowiedz uczniom, czego
potrzebują i co może być
najważniejsze, by przetrwać na
wyspie.
❖ Dobrym pomysłem jest wybranie
lidera grupy i sprawdzenie w grze, jak
to działa. Czy pomaga to uczniom
współpracować, czy nie? Dlaczego
lub w jakiej sytuacji może to być
bezużyteczne?

Zajęcia oparte na grze
Instrukcje dla graczy:
❖ Zagrajcie w grę Stranded w podziale na mniejsze grupy. Żeby uzyskać jak
najwyższy możliwy wynik, musicie wysłuchać argumentów innych graczy na
temat właściwej strategii i przedstawić własne argumenty za najlepszym
kierunkiem działania.
❖ Celem jest stworzenie szczęśliwej społeczności na wyspie.
❖ A w samej grze, osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu współpracy.
Podział na grupy: aby wzmocnić ducha rywalizacji i ułatwić komunikację w grze,
uczniowie powinni pracować w małych grupach (np. 4 - 5 osób). Grupy te można
dobrać losowo lub spróbować pogrupować uczniów, którzy zazwyczaj nie
współpracują ze sobą. Trzeba stworzyć warunki, w których członkowie każdej grupy
siedzą obok siebie i mają dostęp do komputera.

Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Kiedy uczniowie skończą grać, warto skłonić ich do podzielenia się opiniami na
temat swoich doświadczeń i przedyskutowania następujących kwestii.
❖ Co było najbardziej zabawne w grze?
❖ Czy nie zgodziłeś się z wynikiem jakiegoś głosowaniem? Dlaczego?
❖ Czy było coś, czego nie zrozumiałeś w grze? Co to było?
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❖ Spróbuj zagrać samemu przez kilka minut. Co się zmienia? Czy to ta sama
gra? Jakie odniesienie ma to doświadczenie do prawdziwego życia?
❖ Czy łatwo jest grać w tę grę w pojedynkę?
❖ Czy wolałeś grać w grupie czy samodzielnie?
❖ Czy możesz podać jakieś przykłady bohaterów - rozbitków? Jedna książka
jest tak sławna, że imię jej bohatera jest synonimem rozbitka.
❖ Jaki był najlepszy wynik w twojej grupy? Kto go uzyskał?
❖ Czy pojawiły się jakieś kontrowersje, których nie udało się wam rozwiązać? O
co w nich chodziło?
❖ Czy ktoś z członków grupy miał problemy z nawiązaniem współpracy? Jakie
to były trudności?
Są to pytania, które powinny skłonić uczniów do przedyskutowania swoich
doświadczeń z gry. Dyskusja ułatwi również poznanie, dlaczego być może nie
wszyscy dobrze się bawili lub nie zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w tej grze.
Zadania po zakończeniu gry
❖ Rozważcie jaka jest optymalna kolejność budowania budynków w Stranded.
Dlaczego wybraliście taką kolejność budowy, a nie inną w swojej grupie.
❖ Dlaczego ważne jest aktywne słuchanie? Pomyśl o problemach, które
pojawiają się, jeśli nie słuchasz właściwie innej osoby i wymień te problemy.
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Podsumowując, Stranded to gra, która uczy komunikacji, ducha zespołu i
współpracy. Uczniowie muszą szanować się nawzajem i współpracować, aby
odnieść sukces.
Wiąże się to z bardzo ważną umiejętnością pracy w grupie. Uczniowie uczą się
budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi – nie tylko zawodowo, ale także w
życiu prywatnym. Powinni mieć otwarty umysł, zachować trzeźwość umysłu i
wiedzieć, jak podejmować właściwe decyzje – co więcej, pod presją czasu!
Stranded z pewnością uczy, jak motywować i pobudzać do działania, jak
reorganizować pracę i nie poddawać się! Element ludyczny sprawia, że uczniowie
czują się bezpiecznie i ufnie, co ułatwia im pracę z partnerami.
Nauczyciel bardzo szybko dowiaduje się, który uczeń jest liderem w klasie, kto
dominuje, a kto woli się podporządkować. Stranded pokazuje uczniom ich drogę w
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karierze zawodowej, ale także jak wykorzystać niektóre metody autoprezentacji i
tworzyć własny wizerunek.
Uczniowie powinni słuchać, udzielać rad, wskazówek i podpowiedzi, planować,
negocjować i dyskutować. Przyjmowanie krytycznych opinii, nauka pokonywania
własnych emocji i radzenia sobie z własnymi słabościami wydaje się łatwe do
zrealizowania – ale uczniowie powinni być tego nauczeni i wcielać to we własne
życie. Za każdym razem, gdy uczniowie walczą o dominację w grupie – grając w
Stranded - przekonują się, że warto współpracować.
Współpraca dotyczy nie tylko nauk społecznych, ale także psychologii, socjologii i
zarządzania. Poziom kompetencji społecznych uczniów jest kluczowym czynnikiem
ich sukcesu w tej grze i być może również w ich przyszłej karierze zawodowej. Gra
może również wprowadzać tematy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa,
rolami jednostek w społeczeństwie, konfliktami, jakie pojawiają się między jego
członkami. Stranded może być wstępem do projektu, który uczniowie będą
wykonywać w grupach, gdzie będą zmuszeni podzielić i rozplanować pracę oraz
zdefiniować role członków grupy.
Stranded to doskonały rodzaj treningu, aby doskonalić umiejętności komunikacji i
współpracy.
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5. Climate pursuit

Gra Climate Pursuit opracowana przez Netherlands Institute of Ecology to pełna
napięcia gra strategiczna, w której uczniowie mierzą się z surowymi realiami stulecia
zmian klimatycznych, starając się zapewnić przetrwanie całym gatunkom. Życie na
łasce natury jest trudne i uczniowie będą musieli nauczyć się dostosowywać do
ciągle zmieniających się warunków. W przeciwnym razie gatunki te wyginą.
Scenariusz poniższy został zrealizowany z uczniami klas VII Szkoły Podstawowej nr
5 w Wadowicach w związku z następującymi obszarami programowymi:
❖ Język angielski (słownictwo, pisownia, tłumaczenie)
❖ Biologia (prawa przyrody, ewolucja, bioróżnorodność, adaptacja zwierząt do
zmian klimatu, migracje)
❖ Geografia (funkcjonowanie systemów przyrodniczych, definicja klimatu i
czynników decydujących o jego zmianach, wzajemne oddziaływanie
człowieka i przyrody, zanieczyszczenia, zagrożenia globalnego ocieplenia,
ekologia, populacja i urbanizacja, rozwój a natura, wylesianie, wykorzystanie
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zasobów naturalnych, utrata bioróżnorodności, brak równowagi w systemach
naturalnych)
❖ Wiedza o społeczeństwie (uwrażliwienie uczniów na temat problemów
środowiskowych, argumentacja, dyskusja)
Poziom klasy: uczniowie VII klasy (13 lat)
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 8
Ocena: obserwacja, dyskusja, analiza, quizy
SCENARIUSZ ZAJĘĆ - DYSTRYBUCJA GATUNKÓW
Ten scenariusz dotyczy zmian klimatycznych i ich wpływu na populacje zwierząt.
Uczniowie badają następujące kwestie:
❖ Jak gatunki mogą sobie radzić ze skutkami zmiany klimatu?
❖ Mikroewolucja i elastyczność pomagają gatunkom przystosować się do
szybko ocieplającego się środowiska, ale czy to wystarczy?
❖ Jakie skutki ma globalne ocieplenie i jaki to ma wpływ na zwierzęta?
Scenariusz obejmuje następujące powiązane ze sobą części: teoretyczny przegląd
rozmieszczenia gatunków, adaptacji i zmiany klimatu. Grając w grę uczniowie
próbują uratować swój gatunek przed zmianą klimatu poprzez rozproszenie i
ewolucję, a na koniec dzielą się i omawiają doświadczenia z tejże gry.
Wprowadzenie teoretyczne
Nauczyciel wprowadza kluczowe tematy ewolucji, zmiany klimatu, adaptacji i
rozmieszczenia gatunków poprzez przegląd następujących tematów.
Ewolucja
❖ Ewolucja pomaga nam zrozumieć historię życia.
❖ Centralną ideą ewolucji biologicznej jest to, że całe życie na Ziemi ma
wspólnego przodka, tak jak kuzyni mają wspólną babcię.
❖ Ewolucja to powolny proces, w którym poprzez niezliczone pokolenia oraz
zmieniające się geny i ich kombinacje rodzą się nowe i wyewoluowane
gatunki.
❖ Dziecko dorastające w epoce kamiennej mogłoby wyrosnąć na normalnego
członka społeczeństwa, gdyby dorastało dzisiaj.

61

Nauka poprzez gry w programie edukacji szkolnej

❖ Ewolucja jest procesem ciągłym, a zmiany ewolucyjne w obrębie gatunku
(mikroewolucja) mogą zachodzić dość szybko, a korzystne cechy
rozprzestrzeniają się na szerszą populację.
Źródła
❖ University of Berkeley: Welcome to Evolution 101!
❖ AXA Research Fund: Micro-evolutionary response to climate change in wild
populations
❖ Lumen Learning: Understanding Evolution
Zmiana klimatu i adaptacja
❖ Zmiana klimatu stwarza poważne, rozległe zagrożenia dla gospodarek,
społeczeństw i ekosystemów, w tym szkody w infrastrukturze przybrzeżnej,
zmieniające się wzorce chorób zakaźnych i utratę bezpieczeństwa
żywnościowego.
❖ Niezbędne jest podjęcie działań w celu znacznej redukcji emisji gazów
cieplarnianych (łagodzenie), w połączeniu ze środkami zwiększającymi
odporność na występujące skutki (adaptacja).
❖ Adaptacja do zmian klimatu pomaga osobom, społecznościom, organizacjom
i systemom naturalnym radzić sobie z konsekwencjami zmian klimatu,
których nie można uniknąć.
Źródła
❖ Adejuvon et al.: Climate Change and Adaptation
❖ OECD: Adaptation to climate change
❖ United States Environmental Protection Agency: Strategies for Climate
Change Adaptation
❖ NASA: Responding to Climate Change
❖ The Australian Government: Adapting to climate change
❖ The Guardian: What is climate change adaptation?
❖ European Commission: Adaptation to climate change
Zmiana klimatu i rozmieszczenie gatunków
❖ Miejsce życia roślin i zwierząt zależy od klimatu, innych organizmów,
zakłóceń, topografii i czasu.
❖ Zasięg występowania niektórych gatunków zmienił się w ostatnich
dziesięcioleciach w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Na przykład,
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metaanaliza 764 gatunków (głównie stawonogów) wykazała, że średni
wskaźnik migracji w biegunach wynosi 16,9 km/dekadę.
Źródła
❖ U.S. Forest Service: Climate Change and Species Distribution
❖ Union of Concerned Scientists: Early Warning Signs of Global Warming: Plant
and Animal Range Shifts
❖ Phys.org: Marine species distribution shifts will continue under ocean
warming
❖ Ecology and Society: How Useful Are Species Distribution Models for
Managing Biodiversity under Future Climates?
❖ C2E5 Center for Climate and Energy Solutions: Ecosystems and Global
Climate Change
❖ The University of Texas at Austin, Matthew Peter Moskwik: Past and projected
future changes in species distributions as a consequence of climate change
Zajęcia oparte na grze
Zadaniem graczy jest rozmnożenie swojego gatunku i przemieszczenie się na
północ, aby uciec przed globalnym ociepleniem. Gra posiada automatyczny
samouczek, który pokazuje, jak działa jej mechanika. Rozpoczynając grę jako
gryzoń, istnieje duże prawdopodobieństwo przegranej. Trzeba wtedy spróbować po
raz kolejny. Jeśli uda ci się wygrać jako gryzoń i wciąż jest wystarczająco dużo
czasu, można rozpocząć kolejną grę wcielając się w ptaka.
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Wskazówki jak grać
Kliknij Start! aby rozpocząć grę.

Wybierz żądany gatunek, klikając w niego, aby rozpocząć.

❖ Staraj się grać wybierając jednorazowo tylko jeden podgatunek. Gra wyróżni
gwiazdką twój najbardziej zaawansowany podgatunek.
❖ Niektóre z twoich podgatunków zginą z powodu zmian klimatycznych i nie da
się tego procesu powstrzymać. Tak też staraj się, aby gatunek przetrwał,
rozmnażając podgatunki oznaczone gwiazdką i rozprzestrzeniając je tak
daleko, jak to możliwe!
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❖ Wszystkie ulepszenia są dobre (choć niektóre są lepsze od innych), a wybór
właściwego jest zwykle kwestią preferencji i sytuacji.

Zadania po zakończeniu gry
❖ Jaka jest główna idea ewolucji? (całe życie na Ziemi ma wspólnego przodka,
tak jak kuzyni mają wspólną babcię)
❖ Jakie dwa rodzaje odrębnych środków są konieczne, aby poradzić sobie z
globalnym ociepleniem? (Łagodzenie: redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Adaptacja: środki zwiększające odporność na pojawiające się czynniki)
❖ Jeśli gatunek nie jest w stanie przystosować się do szybko zmieniającego się
klimatu, co musi zrobić, aby przetrwać? (Zmuszony jest do przemieszczania
się. Jeśli nie zdoła się przystosować, będzie musiał się przenieść, aby
przetrwać)
Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
❖
❖
❖
❖

Czy udało ci się wygrać jako gryzoń?
Czy miałeś określoną strategię gry?
Jakie cechy rozwinąłeś jako pierwsze?
Czy musiałeś cofnąć się do wcześniejszego gatunku? Czy też przez cały czas
byłeś najbardziej zaawansowanym osobnikiem?
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Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Climate Pursuit to idealny przykład pokazujący uczniom, jak zmiany klimatu
wpływają na zwierzęta. Uczniowie widzą na przykładzie kilku gatunków użytych w
grze, że nie ma obszarów, w których nie widać działania człowieka. Zdają sobie
sprawę, że silnie wpływamy na funkcjonowanie świata.
To świetna metoda na uwrażliwienie uczniów na problemy środowiskowe i
pokazanie im, że wszyscy są odpowiedzialni za Ziemię. Pomaga im zrozumieć
interakcje między ludźmi i procesami fizycznymi, które wpływają i zmieniają nasze
środowisko i klimat. Uczniowie uczą się analizować i wyciągać wnioski nie tylko z
danych geograficznych, ale także obserwując swoje zwierzęta w grze. Uczniowie
potrafią zrozumieć, w jaki sposób przemysł i zanieczyszczenia zużywają energię oraz
wpływają na klimat i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Gra daje im
możliwość budowania wiedzy o zmianach klimatu bezpośrednio poprzez zabawę i
obserwację tego, co się dzieje, a nie otrzymywanie w pełni uformowanych informacji
z książki czy wykładu nauczyciela. Uczniowie rozmawiają i dyskutują o
konsekwencjach zanieczyszczenia dla zwierząt, identyfikują powiązania między
działalnością człowieka a zmianami, które dotykają zwierzęta.
Uczniowie mogą zaangażować się w dyskusję o ludziach, społeczeństwie,
środowisku i planecie, mogą analizować to, co zaobserwowali. Korzystając z
technologii informatycznych mogą łatwiej wyobrazić sobie zmiany środowiskowe i
nauczyć się szanować środowisko. Edukacja ekologiczna powinna koncentrować się
na świadomości, że to, co robimy dzisiaj, wpływa na jutro. Praktyczny rozwój
umiejętności uczniów odbywa się poprzez bezpośrednie doświadczenie w Climate
Pursuit. To rodzaj eksperymentów: „Co się stanie, jeśli…?” - szczególną uwagę
należy zwrócić na obserwację i interpretację refleksji, aby rozwinąć poczucie
szacunku dla świata przyrody.
Najważniejsze efekty uczenia się związane są ze świadomością uczniów, jak
sprawiedliwie korzystać z dostępnych zasobów. Uczeniu się musi towarzyszyć
zrozumienie znaczenia dokonywania pozytywnych modyfikacji w środowisku,
poprawy zdegradowanych krajobrazów i proponowania odpowiedzialnego
wykorzystania zasobów. Uczniowie powinni zrozumieć zamysł nie naruszania
równowagi ekonomicznej, w sposób odpowiedni zarówno dla ludzi, jak i natury.
Climate Pursuit daje możliwość wprowadzenia, opracowania, analizy i dyskusji z
uczniami, a na koniec osiągnięcia pozytywnych wyników związanych z wyżej
wymienionymi tematami.
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6. Slice fractions

Zdobywająca liczne nagrody gra logiczna Slice Fractions, autorstwa twórcy
innowacyjnych gier edukacyjnych - Ululab, przemienia matematykę w przygodę!
Przemierzając drogę przez lód i lawę, uczniowie rozwiązują coraz trudniejsze
zadania matematyczne. Zaprezentowane są one w sposób, który sprawia, że
uczniowie zapominają, iż uczą się o ułamkach, pomagając np. mamutowi dotrzeć do
swojej gromady poprzez rozwiązanie zagadek matematycznych.
Poniższy scenariusz zajęć został zrealizowany z uczniami klasy VI Szkoły
Podstawowej nr 5 w Wadowicach w związku z następującymi obszarami
programowymi:
❖ Matematyka (ułamki, rozwiązywanie zadań, logika, arytmetyka)
❖ Język angielski (słownictwo i pisownia)
Łączna liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 18
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Wprowadzenie do zajęć

1. Dzielenie zbiorów: uczniowie ćwiczą dzielenie zbiorów na równe części
2. Dzielenie figur geometrycznych: uczniowie ćwiczą dzielenie figur
geometrycznych na równe części

1. Formułowanie porównań: uczniowie porównują kształty do wspólnej
całości
2. Pojęcie licznika: licznik określa równe części
3. Odczytanie ułamków: uczniowie odczytują ułamki
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1. Mianownik: ćwiczenie posługiwania się mianownikiem
2. Licznik: ćwiczenie posługiwania się licznikiem
3. Diagramy kołowe: ćwiczenie posługiwania się diagramami kołowymi do
przedstawiania wartości ułamka

1. Porównywanie wielkości: zadania z ułamkiem X razy większym od
drugiego
2. Ułamki równoważne: poznawanie ułamków równoważnych
3. Ułamki równoważne: zadania z użyciem ułamków równoważnych
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1. Porządkowanie ułamków: zadania z porównywania ułamków
2. Zadania z niewiadomą: znajdowanie wartości ułamkowych na podstawie
dostępnych informacji
3. Odejmowanie ułamków od 1

1. Dodawanie ułamków: zadania z dodawania ułamków z pomocą
wzorcowych figur geometrycznych
2. Dodawanie ułamków o równych mianownikach
3. Dodawanie ułamków ze sprowadzaniem do wspólnego mianownika
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Scenariusz obejmuje wiedzę związaną z diagramami kołowymi i ułamkami.
Podzielony jest na część teoretyczną, proces gry i dyskusję.
Wprowadzenie teoretyczne
Ta lekcja utrwala rozumienie ułamków i diagramów kołowych.
Diagramy kołowe
❖ Na diagramach kołowych część oznaczona kolorem reprezentuje licznik.
❖ Powierzchnia diagramu (czerwony + biały) stanowi całość.
❖ Należy obliczyć mianownik (na poniższym diagramie mianownik to 4,
ponieważ licznik to 3).

Wyjaśnij uczniom, co następuje:
❖ Gdy ułamek jest zobrazowany za pomocą diagramu kołowego, kolorowa
część reprezentuje licznik.
❖ Część kolorowa to ¾ . Najlepszym sposobem, żeby to określić jest skupienie
się na brakującej części: jeśli brakuje ¼ obszar z kolorem musi wynosić ¾.
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Odczytywanie ułamków

Ten slajd to ćwiczenie. Uczniowie muszą połączyć odpowiedni ułamek z właściwym
diagramem kołowym. Uwaga: 6/6 to podchwytliwe pytanie. To wcale nie jest ułamek,
to po prostu całość.
Dodatkowe materiały do wykorzystania
Poniższe źródła mogą być pomocne w powtórce i utrwaleniu materiału, nim
uczniowie przejdą do gry.
❖ YouTube: Let's Learn Fractions - Understanding Math for Kids
❖ CoolMath4Kids: Fractions
❖ Ducksters: Introduction to Fractions
Zajęcia oparte na grze
Pierwszym zadaniem jest dotrzeć do jaskini (Poziomy 3: części ułamka).
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Uczniowie powinni mieć wystarczająco dużo czasu na grę, dopóki pozostanie około
5 -10 minut lekcji. Gdy uczniowie dotrą wcześniej do poziomu „Części ułamka” (czyli
do jaskiń), należy przejść do następnego slajdu.
Uczniowie mogą mieć trudności z ukończeniem każdej zagadki w trakcie pierwszych
zajęć. Trzeba im wtedy pozwolić kontynuować na następnej lekcji to, co przerwali:
nie jest przeszkodą w dalszej grze, jeśli nie uda im się ukończyć wszystkich
poziomów w tej części (Fraction Parts).
Dobrym pomysłem jest zapewnienie bardziej zaawansowanym uczniom
dodatkowych ćwiczeń, jeśli skończą wcześniej. To lepsza alternatywa niż
pozwolenie im od razu na kontynuowanie gry na wyższych poziomach, ponieważ
kolejną lekcję będą rozpoczynać wtedy na innym etapie.
Wskazówki dotyczące gry
Należy wybrać wyspę w środku.
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A następnie poziom, na którym chcemy rozpocząć grę.

Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
❖
❖
❖
❖

Czy któraś z zagadek wydała ci się szczególnie ciekawa?
Czy któraś z nich była szczególnie trudna?
Co sądzisz o diagramach kołowych?
Czy są łatwe do odczytania?
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Zadania po zakończeniu gry
Skąd wiesz, na ile części podzielić diagram?
Gdy rysujesz diagram kołowy symbolizujący ułamek, wykonaj następujące kroki:
1. Narysuj okrąg
2. Podziel okrąg na równe części, liczba części jest równa mianownikowi.
3. Pokoloruj tyle części, ile ma być w liczniku.
Narysuj następujące ułamki w formie diagramów kołowych:

Trzeba dać uczniom czas na zastanowienie się nad tymi pytaniami. Mogą na nie
odpowiedzieć w parach, w małych grupach lub indywidualnie, w zależności od
preferencji. Zadania te pełnią funkcję pytań kontrolnych i ułatwią im wykazanie się
zdobytą wiedzą, co również pomoże w ocenie.
Gotowe do druku wzory diagramów kołowych oraz pól z ułamkami (użyteczne do
ćwiczeń praktycznych):
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Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Gra przeznaczona jest dla indywidualnych graczy lecz uczniowie chętnie
współpracowali w trakcie zajęć w szkole. Pomimo że grali osobno, porównywali
swoje postępy, udzielali sobie rad i wspierali się nawzajem. Uczestnicy z łatwością
zrozumieli zasady gry. Co więcej, efekty wizualne były bardzo interesujące dla dzieci.
Niektóre z poziomów gry były łatwe dla uczniów i ukończyli je bez problemów.
Jednakże, poziomy związane ze wspólnym mianownikiem były bardziej wymagające
lecz wciąż interesujące dla uczniów.
Gra uczy i tłumaczy wiele tematów z podstawy programowej, które są związane
z ułamkami. Po grze dzieci stwierdziły, że ułamki stały się dla nich łatwiejsze. Gra
pomaga nie tylko uczniom ale również nauczycielom, którzy szukają ciekawych
pomysłów na lekcję.
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7. Democracy

Democracy 3 to gra strategiczna, autorstwa firmy Positich, która symuluje proces
rządzenia demokratycznym państwem. W podstawowej wersji gry dostępne kraje to
Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania i Australia. Democracy
sprawdza się jako doskonały sposób wprowadzenia zagadnień z dziedziny nauk
społecznych, pozwalając na wizualizację złożonych i typowych koncepcji
politycznych i społecznych.
Polityka jest trudnym tematem do uchwycenia na abstrakcyjnym poziomie, a
Demokracja pozwala graczom samemu doświadczyć emocji związanych z
rządzeniem. Każdy krok w grze będzie miał reperkusje i przyciągnie uwagę różnych
grup walczących o władzę.
Ekonomia napędza świat, a większość decyzji politycznych ma związek z finansami.
Gra pokazuje uczniom, skąd pochodzą środki budżetowe i jak nimi gospodarować,
by nie rozpłynęły się w oka mgnieniu.
Myślenie strategiczne jest konieczne, by polityk mógł liczyć na ponowny wybór:
próba zadowolenia wszystkich nie jest możliwą strategią, ale powszechne
niezadowolenie to też nie jest dobra opcja. Gracze muszą uchwycić mechanizmy
przyczynowo-skutkowe, aby przejąć kontrolę nad wybranym państwem.
Gra jest przeznaczona dla uczniów w wieku od 15 do 18 lat. Promuje m.in.
świadomość
obywatelską, pracę zespołową, debatę światopoglądową,
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intertekstualność i interakcję klasową. Uczniowie przyswajają sobie cały zakres
słownictwa związanego z tym obszarem wiedzy oraz rozwijają swoje umiejętności
mówienia po angielsku, ponieważ cała gra jest rozgrywana w języku angielskim. Co
więcej, gra może zostać wykorzystywana jako punkt wyjścia do dalszej debaty na
aktualne tematy, takie jak funkcjonowanie systemów demokratycznych, dzięki czemu
uczniom łatwiej będzie się przeciwstawić stygmatyzacji społecznej oraz pogłębić
refleksję na temat zachowań w przestrzeni społecznej oraz indywidualnej
tożsamości i przekonań.
Poniższy scenariusz został pomyślnie przetestowany z uczniami klasy X i XI w
szkole średniej Escola Secundária de Camões w Portugalii. W zajęciach opartych na
grze wzięło udział około 100 uczniów, a powiązane obszary programu nauczania to
język angielski, historia, ekonomia, obywatelstwo i informatyka.
Cele gry

Zadaniem gracza jest kierowanie partią polityczną sprawującą władzę i
ubiegającą się o reelekcję. Popularność rządu zależy od decyzji, jakie podejmuje
w tak różnych dziedzinach, jak opieka społeczna, zdrowie, edukacja, transport,
środowisko, gospodarka, finanse, itd. Im bardziej decyzje rządu podobają się
wszystkim grupom społecznym, tym lepsze ma szanse na reelekcję. W
demokracji liczy się realizm w obliczu trudnych wyzwań, umiejętność radzenia
sobie z rozwarstwieniem społeczeństwa na biednych i bogatych, zapewnienie
zadowolenia licznym grupom społecznym, faktyczne, a nie tylko pozorne.
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Podsumowując, uczniowie stoją przed trudnym zadaniem zbudowania systemu
demokratycznego poprzez dokonywanie właściwych wyborów, które zadowolą
większość elektoratu. Tylko w ten sposób zrozumieją prawdziwą koncepcję
Demokracji.
Scenariusz edukacyjny: podstawy demokracji
Democracy 3 zapewnia doskonały przegląd procesu rządzenia. Każda decyzja ma
zwykle konsekwencje zarówno ukryte, jak i jawne. Nie da się uszczęśliwić
wszystkich, a budżet państwa musi być realistyczny w obliczu licznych potrzeb.
Grając w Demokrację, uczymy się jak zbudować państwo demokratyczne i poznać
mechanizmy jego działania.
Niniejszy scenariusz obejmuje trzy powiązane ze sobą części:
❖ Wprowadzenie teoretyczne: kluczowe pojęcia są wprowadzane w trakcie
wstępnej dyskusji klasowej. Następnie uczniowie zapoznają się z
materiałami udostępnionymi przez nauczyciela.
❖ Gra: Uczniowie wcielają się w polityków w grze, a ich celem jest reelekcja.
❖ Omawianie i dzielenie się obserwacjami: po zakończeniu gry, uczniowie
proszeni są o przedstawienie swoich doświadczeń - konsekwencji
dokonanych wyborów politycznych i porównanie ich z mechanizmami
realnej polityki w dzisiejszych czasach.
Wprowadzenie teoretyczne
Nauczyciel wprowadza kluczowy temat demokracji poprzez klasową burzę mózgów,
w której zarysowują się odpowiedzi na następujące pytania:
❖
❖
❖
❖
❖

Jakie kraje wymieniłbyś, gdzie panuje system demokratyczny?
Jakie kraje wymieniłbyś, gdzie brak demokracji?
Czym jest demokracja?
Gdzie/kiedy ona powstała?
Jakie są twoim zdaniem kluczowe cechy systemu demokratycznego?

Następnie nauczyciel omawia bardziej szczegółowo pojęcie demokracji i powiązane
tematy:
„W porównaniu z dyktaturą, oligarchią czy też monarchią, a więc systemami, w
których ludzie mają niewiele lub zgoła nic do powiedzenia na temat tego, kto rządzi,
demokracja jest często uważana za najtrudniejszą formę rządów, gdyż to
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przedstawiciele obywateli decydują o sprawach państwowych. Podstawowa
definicja demokracji w jej najczystszej postaci pochodzi z języka greckiego: termin
ten oznacza „rządy ludu”. Ale demokrację definiuje się na wiele sposobów – fakt,
który wywołuje wiele nieporozumień wśród przywódców różnych państw
demokratycznych, co do tego, jak należy nimi kierować. Grecy i Rzymianie są
prekursorami dzisiejszej nowoczesnej demokracji. Trzy główne organa demokracji
ateńskiej to Zgromadzenie Ludowe, Rada 500 i Sąd Ludowy [...]. Demokracja, jaką
znamy dzisiaj wykrystalizowała się dopiero w epoce Oświecenia w XVII i XVIII wieku,
kiedy to napisano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a następnie
Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Termin ten ewoluował, by objąć takie kwestie
jak podział władzy, zapewnienie podstawowych praw obywatelskich, wolność
religijną
oraz
rozdział
kościoła
i
państwa[...]”.
http://www.livescience.com/20919-democracy.html
Materiały źródłowe
http://www.livescience.com/20919-democracy.html
http://www.democracy-building.info/definition-democracy.html
http://harvardmagazine.com/2006/09/history-and-democracy.html
http://www.history.com/topics/ancient-history/ancient-greece-democracy
http://www.ushistory.org/gov/1c.asp
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?P
aragraphID=mzs
http://www.flowofhistory.org/themes/american_republic/overv
iew.php
❖ https://www.youtube.com/watch?v=JgBBfM8SYPA
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Zajęcia oparte na grze
Jak uruchomić grę:
1.
2.
3.
4.
5.

Gra jest dostępna pod adresem http://www.positech.co.uk/democracy3/
Pobierz aplikację dla systemu Windows, a nie cały pakiet
Otwórz ikonę gry na pulpicie
Wprowadź identyfikator klasy (jeśli korzystasz z platformy zarządzania klasą)
Wprowadź identyfikator ucznia: (jeśli korzystasz z platformy zarządzania
klasą)
6. Wybierz „Democracy 3, Zainstaluj, Uruchom”
Domyślnie w pierwszej grze będzie włączony samouczek. Uczniowie powinni zacząć
grę z tym samouczkiem, aby dowiedzieć się, jak działa interfejs użytkownika.
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Jeśli po przypadkowym kliknięciu „Zakończ samouczek” lub gdy samouczek nie
uruchomi się po rozpoczęciu nowej gry, należy go zresetować. W tym celu trzeba
wybrać „Opcje” na głównym ekranie i kliknąć „Zresetuj samouczek”. Wtedy w nowej
grze samouczek zostanie ponownie włączony.
Aby rozpocząć, należy kliknąć przycisk Nowa gra.

Wybieramy żądany kraj na dole, a następnie klikamy Odtwórz.

Aby rozpocząć, należy ponownie kliknąć Odtwórz. Przed rozpoczęciem można
również zmodyfikować niektóre ustawienia gry, takie jak liczba rund.
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Wskazówki dotyczące gry
Jest kilka kluczowych zagadnień w każdej kategorii, z którymi należy się zapoznać
przed rozpoczęciem gry:
❖ Raport kwartalny: PKB (Produkt Krajowy Brutto), opieka zdrowotna, edukacja,
bezrobocie, przestępczość, ubóstwo
❖ Kapitał polityczny: dochody, wydatki, nadwyżka, dług
❖ Elektorat: osoby dojeżdżające do pracy, osoby o średnich dochodach,
pracodawcy, pracownicy, emeryci, związkowcy, itd.
Co oznaczają kolory w menu:
a. Niebieski: wskaźnik ogólnej sytuacji sektora w kilku ministerstwach lub
departamentach
b. White: można kontrolować skalę wdrażania danej strategii pod kątem jej
popularności wśród wyborców; każda zmiana strategii przekłada się na
zmniejszenie lub zwiększenie kapitału politycznego, co będzie miało wpływ na
możliwość realizacji innych strategii
c. Red: problemy, które wywołują niezadowolenie wśród elektoratu i które trzeba
rozwiązać
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Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Poniższe pytania to propozycja kwestii do omówienia, które ułatwią uczniom
podzielenie się swoimi opiniami na temat doświadczeń z gry oraz tego, w jaki
sposób gra poszerza obszar wiedzy na temat funkcjonowania demokracji:
❖ Jakie nowe terminy poznałeś?
❖ Jakiego obszaru wiedzy one dotyczą?
❖ Jaka nowa wiedza zwiększyłaby twoją efektywność w grze?
❖ Co było najbardziej zabawne w grze?
❖ Czy łatwiej byłoby grać samemu, czy też gra w parach/grupach jest
ciekawsza?
❖ Czy możesz opisać kilka z twoich najbardziej skutecznych strategii?
❖ Czy możesz wymienić kilka z najmniej popularnych strategii?
❖ Jak rozumiesz pojęcie demokracji?
❖ Gdybyś sprawował władzę, jakie byłyby twoje najważniejsze priorytety?
❖ Czy uważasz, że wszyscy politycy powinni zagrać w tę grę? Dlaczego?
Dlaczego nie?
Zadania po zakończeniu gry
Po zakończeniu gry uczniowie wykonują różne zadania, na wybranej lekcji lub w
formie przekrojowej pracy nad projektem, w zależności od programu nauczania
danego przedmiotu szkolnego (język ojczysty, języki obce, historia, filozofia,
matematyka, ekonomia, informatyka, sztuka…).
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❖ Akrostych: uczniowie piszą akrostych, używając głównych słów kluczowych
z gry w powiązaniu z danym przedmiotem lekcji (język ojczysty, język obcy,
historia, ekonomia i filozofia)
❖ Glosariusz: uczniowie opracowują glosariusz online na temat demokracji
(wszystkie przedmioty)
❖ Esej: uczniowie piszą esej do gazetki szkolnej na temat “demokracja” po
wyborach prezydenckich w Portugalii (24 stycznia 2021)
❖ Kahoot: uczniowie przygotowują quiz na temat “demokracja” za pomocą
aplikacji Kahoot, a następnie przeprowadzają go w klasie (wszystkie
przedmioty)
❖ “Komnata Cudów”: uczniowie znajdują obrazy artefaktów
przedstawiających demokrację i budują Komnatę Cudów (sztuka)
❖ Ankieta: korzystając z oprogramowania Google Forms i Excel, uczniowie
przygotowują ankietę do przeprowadzenia w społeczności szkolnej w celu
poznania opinii kolegów na temat określonych aspektów demokracji; wyniki
prezentowane są w formie graficznej, a następnie poddane dalszej analizie
(informatyka, matematyka, ekonomia)
❖ Platforma debat: uczniowie budują platformę internetową, która pozwala
zarządzać debatami: mierzyć średni czas wypowiedzi każdego uczestnika i
liczbę głosów w dyskusji (IT i matematyka)
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Ogólnie rzecz biorąc, opinia o grze była dość pozytywna. Ok. 100 uczniów zostało
poproszonych o przedstawienie swojego punktu widzenia w quizie, a nauczyciele
zebrali się, aby omówić wyniki eksperymentu. Poniżej przedstawiamy
podsumowanie zebranych opinii:
❖ Gra Democracy 3 rozwinęła zdolność rozumienia złożoności procesu
rządzenia w systemie demokratycznym.
❖ Gra ułatwiła zrozumienie wagi sprawnego zarządzania w systemie
demokratycznym.
❖ Uczniowie kursów zawodowych, którzy mają bardziej praktyczną wiedzę,
zgłosili się na ochotnika, aby pomóc kolegom z innych klas zainstalować grę i
wyjaśnić, jak grać. To wyraźnie pokazuje, w jaki sposób gry promują pracę
zespołową, poczucie własnej wartości i rozwój innych umiejętności
społecznych.
❖ Gra ma duży potencjał rozwijania świadomości politycznej i powinna być
testowana, a nawet wprowadzana do krajowych programów nauczania na
poziomie szkoły średniej.
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❖ Wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt GBL jednogłośnie potwierdzili,
że Democracy 3 jest idealną grą dla uczniów w szkole średniej o
wielokulturowej społeczności szanującej pochodzenie społeczne,
przekonania polityczne i samoświadomość. Jest to gra dobrze dopasowana
do wielu przedmiotów, od historii po filozofię, ekonomię, język angielski i
obywatelstwo.
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8. Algo Bot

Algo Bot to gra logiczna, której akcja toczy się głęboko w Europie, pangalaktycznym
statku kolonizacyjnym, w którym misja recyklingowa kończy się straszliwym
niepowodzeniem. Gracze muszą użyć swoich specjalnych umiejętności operowania
algorytmem, aby dowodzić Algo Botem, droidem usługowym, i pomóc menedżerowi
liniowemu, powstrzymać kryzys.
Gra jest przeznaczona dla uczniów w wieku od 13 do 16 lat. Promuje umiejętność
pracy zespołowej, interakcję w klasie, rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie
wzorców i optymalizację działań oraz kreatywność. Uczniowie przyswajają sobie
cały zakres słownictwa związanego z tematyką gry we współpracy grupowej,
ponieważ cała gra toczy się w mniejszych zespołach, a negocjacje są podstawą do
wypracowania najlepszych rozwiązań.
Co więcej, grę można wykorzystać jako punkt wyjścia do pogłębienia wiedzy i
umiejętności w dziedzinie robotyki, co zwiększa świadomości, jak ważna jest to
dziedzina w dzisiejszym świecie. Jest to również przydatne narzędzie do
praktycznego nauczania, na przykład matematyki, geometrii lub dowolnego
przedmiotu związanego z inżynierią.
Poniższy scenariusz został pomyślnie przetestowany z uczniami klasy X w szkole
średniej Escola Secundária de Camões w Portugalii. W zajęciach wzięło udział około
50 uczniów, a obszary programu nauczania dotyczyły informatyki i matematyki.
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Cele gry

Celem gry jest umożliwienie uczniom rozwijania umiejętności programowania.
Muszą tak zaprogramować głównego bohatera, Algo Bota, robota kosmicznego, aby
przemieszczał się z jednego pomieszczenia do drugiego w statku kosmicznym,
niosąc ze sobą mniejszego robota. W każdym pomieszczeniu Algo Bot ma
ograniczoną liczbę czynności, które może wykonać, więc gracz zmuszony jest do
optymalizacji rozwiązań za pomocą funkcji, logiki i rozumowania. Poza tym Algo Bot
jest zmuszony do wykonywania pewnych zadań, bez których nie będzie mógł
przedostać się do innego pomieszczenia. Gracz musi wybrać akcje i ułożyć je w
odpowiedniej kolejności, aby robot wyszedł z danego pomieszczenia.
Ten scenariusz obejmuje trzy połączone ze sobą części:
❖ Wprowadzenie teoretyczne: w oparciu o pytania poddane do dyskusji klasowej
przez nauczyciela, uzupełnione o wybrane materiały źródłowe; kluczowa
tematyka to: algorytm, wzór, sekwencja, dekompozycja, symbole i
reprezentacje, logiczne rozumowanie, abstrakcja, rozwiązywanie problemów,
ocena rozwiązań, optymalizacja, myślenie obliczeniowe (matematyka,
informatyka)
❖ Zajęcia oparte na grze: uczniowie grają w Algo Bot i starają się wejść na jak
najwyższy poziom.
❖ Dzielenie się obserwacjami i dyskusja: po zakończeniu gry uczniowie dzielą
się doświadczeniami z gry, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
programowania i tego, jak ich wybory programistyczne pomogły rozwiązać
zagadki w grze; muszą teraz odnieść wiedzę zdobytą w grze do rzeczywistych
sytuacji programistycznych.
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Wprowadzenie teoretyczne
Nauczyciel wprowadza kluczowy temat „algorytm” poprzez omówienie tematu i
burzę mózgów w oparciu o następujące pytania:
❖ Czym jest algorytm?
❖ Czy do stworzenia algorytmu potrzebny jest komputer?
❖ Jakich algorytmów używamy w naszym codziennym życiu?
Uczniowie omawiają następującą definicję algorytmu i przedstawiają swoje uwagi:
„Lista reguł, których należy przestrzegać w celu rozwiązania problemu. W algorytmie
ważna jest właściwa kolejność kroków. Rozważmy algorytm ubierania się rano: co
będzie jeśli założymy płaszcz przed swetrem? Sweter na wierzchu płaszcza wygląda
dość głupio! Kiedy piszemy algorytm, kolejność instrukcji jest bardzo ważna.”
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3tbwmn/articles/z3whpv4

Materiały źródłowe
❖ https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0
06-introduction-to-algorithms-fall-2011/
❖ https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intr
o-to-algorithms/v/what-are-algorithms
❖ https://www.youtube.com/watch?v=3JIZ40yuZL0
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Zajęcia oparte na grze
Jak uruchomić grę:
1. Gra jest dostępna pod adresem
https://store.steampowered.com/app/286300/Algo_Bot/
2. Pobierz aplikację dla systemu Windows, a nie cały pakiet
3. Otwórz ikonę gry na pulpicie
4. Wprowadź identyfikator klasy (jeśli korzystasz z platformy zarządzania klasą)
5. Wprowadź identyfikator ucznia: (jeśli korzystasz z platformy zarządzania
klasą)
6. Wybierz „Algo Bot, Zainstaluj, Uruchom”
Wskazówki jak grać
Aby znaleźć rozwiązanie danej zagadki, konieczne jest wykonanie kilku procedur:
❖ Analiza i zrozumienie symboli i reprezentacji
❖ Rozpoznawanie wzorców
❖ Logiczna organizacja danych
❖ Dekompozycja i optymalizacja kroków i zasobów
❖ Automatyzacja rozwiązań poprzez myślenie algorytmiczne
Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Poniższe pytania to propozycja kwestii do omówienia, które ułatwią uczniom
podzielenie się swoimi opiniami na temat doświadczeń z gry oraz tego, w jaki
sposób gra zwiększa ich umiejętności i poszerza obszar wiedzy:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Czego musiałbyś się nauczyć, aby poprawić wyniki w grze?
Co było najbardziej zabawne w grze?
Łatwiej byłoby grać samemu, czy też gra w grupach jest ciekawsza?
Jak rozumiesz pojęcie algorytmu?
Do czego potrzebne są funkcje w grze?
Czy możesz opisać algorytm, którego użyłeś w grze?

Zadania po zakończeniu gry
Gra jest dobrym wstępem do wykonanie wielu różnych zadań, zarówno w klasie,
jak i w formie pracy nad projektem:
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Tworzenie nowych tras: uczniowie tworzą mapę drogową na papierze, aby koledzy
mogli rozwiązać i znaleźć optymalne rozwiązanie.

Programowanie robota do pokonania trasy wyznaczonej powyżej.

Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Po zakończeniu zajęć 22 uczniów odpowiedziało na quiz ewaluacyjny, przekazując
tym samym nauczycielom informacje zwrotne na temat swoich doświadczeń
związanych z grą. Quiz dotyczył szerokiego zakresu tematów, by poznać zdanie
uczniów na temat pracy zespołowej i współpracy, nabytej wiedzy merytorycznej,
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umiejętności rozwiązywanie problemów i innych aspektów. Poniżej przedstawiamy
podsumowanie wyników.
❖ W jakim obszarze zwiększyłeś swoją wiedzę? Największa grupa
respondentów wskazała zmienne i algorytmy, a także znajomość instrukcji i
słownictwa programistycznego.
❖ Jakie umiejętności poprawiłeś w trakcie gry? Największa grupa respondentów
wskazała umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.
❖ Czy podobała ci się ta gra? Sklasyfikuj swoje doświadczenie (skala 1 - 5).
Średnia ocena jest dość wysoka (ponad 4).
❖ Jakie aspekty gry chciałbyś poprawić? Uczniowie zwrócili uwagę na
następujące aspekty warte poprawy: grafika, zakres interakcji pomiędzy
graczami, więcej zabawy w grze, dopasowanie poziomu do wieku, głębsze
potraktowanie zagadnienia programowania.
❖ Czy granie w gry jest przydatne w procesie uczenia się? Większość uczniów
zgodziła się co do znaczenia gier w nauce wskazując na takie pożytki jak
doskonalenie słownictwa i komunikacji, ‘wyostrzenie’ umysłu, zwiększenie
koncentracji, autonomicznego myślenia, rozumowania (‘brain skills’ jak to
określiło kilku uczniów).
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9. Epistory

Epistory to gra przygodowa, w której uczniowie, samodzielnie lub w parach, muszą
znaleźć drogę poprzez szereg przeszkód. Za każdym razem, gdy napotykają
przeszkodę, muszą wpisać serię słów, krótkich lub wielosylabowych, zdobywając
tym samym punkty otwierające dalszą drogę podróży. Gdy gra staje się coraz
trudniejsza, gracze spotykają na swojej drodze groźne stwory, przed którymi można
uciec, szybko wpisując wszystkie słowa pojawiające się na ekranie. Pokonanie
kolejnych przeszkód otwiera wyższe poziomy gry.
Gra jest przeznaczona dla uczniów w wieku od 13 do 16 lat. Rozwija umiejętność
ortografii, czytania instrukcji i rozumienia narracji. Poprawia również współpracę i
pracę w małych grupach: podczas gdy uczniowie grają w parach, muszą opracować
strategię zespołu, która zapewni szybką reakcję, konieczną do przetrwania.
Poniższy scenariusz został pomyślnie przetestowany z uczniami klasy X w szkole
średniej Escola Secundária de Camões w Portugalii. W zajęciach wzięły udział cztery
klasy po 25 uczniów każda, a obszarem programu nauczania był język angielski.
Cel gry
Zadaniem graczy jest dotarcie do końca drogi poprzez eksplorację kilku obszarów
na mapie. Uczniowie muszą rozwiązywać zagadki i łamigłówki o rosnącym
stopniu trudności, do których wymagana jest umiejętność szybkiego pisania na
klawiaturze. Im wyższy poziom w grze, tym szybciej trzeba pisać, co oczywiście
ułatwia znajomość pisowni wymaganych słów.
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Narrator opowiada historię, a gracze stopniowo ją poznają, postępując zgodnie z
instrukcjami narratora.

Bohaterką gry jest dziewczynka z lisem, a jej ruchami steruje się za pomocą
klawiatury.
Scenariusz edukacyjny: słownictwo, pisownia, wymowa i fonetyka
Epistory umożliwia doskonałą praktykę rozwijania słownictwa angielskiego,
gramatyki i umiejętności mówienia wraz z pisownią, wymową i fonetyką.
Umiejętności te mogą być rozwijane w ramach programu nauczania języka
angielskiego na poziomie średnim. Gra pozwala poprawić zdolność uczniów do
komunikowania się oraz refleksji nad funkcjonowaniem języka angielskiego. Daje
również świetną okazję poznania nowego słownictwa oraz szybkiego czytania i
rozumienia instrukcji w języku angielskim.
Aby ułatwić uczniom przyswojenie sobie treści programowych, zajęcia można
podzielić na następujące części:
❖ Wprowadzenie teoretyczne: spółgłoska, samogłoska, techniki szybkiego
pisania, fonetyka, słownictwo. Uczniowie poznają pisownię i wymowę
nowych słów w oparciu o materiały przygotowane przez nauczyciela.
❖ Zajęcia oparte na grze: uczniowie grają w Epistory i starają się dotrzeć do
końca opowieści. Wymaga to umiejętności szybkiego pisania, by pokonać
wszystkie przeszkody po drodze.
❖ Dzielenie się obserwacjami i dyskusja: po zagraniu w grę, uczniowie
omawiają wspólnie swoje doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem
technik szybkiego pisania na klawiaturze, napotkanego trudnego
słownictwa oraz strategii radzenia sobie z przeszkodami w grze.

93

Nauka poprzez gry w programie edukacji szkolnej

Wprowadzenie teoretyczne
Nauczyciel wprowadza kluczowe zagadnienia dot. słownictwa, pisowni,
wymowy i fonetyki w oparciu o wymienione poniżej materiały:
❖ https://www.spellingcity.com/spelling-games-vocabulary-games.html?listId=5
0519555
❖ https://scrabble.hasbro.com/en-us
❖ https://www.youtube.com/watch?v=Pn-JzcWMgSQ
❖ https://www.youtube.com/watch?v=HNDCihroDf8
❖ https://www.youtube.com/watch?v=E7BuSCppFAE
❖ https://www.youtube.com/watch?v=tw25CM1MXlU
❖ https://www.youtube.com/watch?v=vyea8Ph9BOM
❖ https://www.youtube.com/watch?v=qPTL5x0QW-Y
Zajęcia oparte na grze
Jak uruchomić grę:
7. Gra jest dostępna pod adresem http://epistorygame.com
8. Pobierz aplikację dla systemu Windows, a nie cały pakiet
9. Otwórz ikonę gry na pulpicie
10. Wprowadź identyfikator klasy (jeśli korzystasz z platformy zarządzania klasą)
11. Wprowadź identyfikator ucznia: (jeśli korzystasz z platformy zarządzania
klasą)
12. Wybierz „Epistory, Zainstaluj, Uruchom”
Nauczyciel dzieli klasę na pary. W każdej parze uczniowie decydują, kto używa
klawiatury do pisania, a kto wypowiada słowa na głos. Przechodząc do kolejnego
poziomu uczniowie zamieniają się rolami.
Gra zaczyna się od eksploracji mapy, na której uczniowie muszą odnaleźć swoją
drogę, przechodząc przez coraz to nowe obszary.
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Za każdym razem, gdy gracze napotkają potwora, muszą go unieszkodliwić, pisząc
wyskakujące słowa tak szybko, jak to możliwe. W miarę postępów w grze, wzrasta
liczba słów, a także ich złożoność, jednakże czas na ich zapisanie jest coraz krótszy.
Gdy tylko gracze pokonają pewne wyzwania, odblokowują moce takie jak ogień,
wiatr, elektryczność, lód, które pozwalają im dalej posuwać się w grze.
Wskazówki jak grać
❖ Jest możliwość zmiany zalecanych w grze klawiszy na klawiaturze na inne.
❖ Aby przyspieszyć pisanie, można podłączyć dwie klawiatury do tego samego
komputera lub grać w parach, przy czym jeden z graczy pisze, a drugi czyta na
głos słowa.
❖ Po naciśnięciu „tab” pokazuje się mapa “świata”, która jest przydatna do
wyznaczenia własnej ścieżki.
❖ Narrator udziela przydatnych wskazówek dotyczących tego, gdzie iść i co
robić.
❖ Napotykając potwora, aby go unieszkodliwić, powinniśmy wpisać słowa
pojawiające się na ekranie tak szybko, jak to możliwe.
Dzielenie się obserwacjami i dyskusja
Po zakończeniu gry, proponujemy skorzystać z poniższych pytań, aby uczniowie
mogli przedyskutować i podzielić się swoimi opiniami na temat wrażeń z gry oraz
tego, jak pomaga ona uczyć się języka angielskiego:
❖ Jakich nowych słów się nauczyłeś?
❖ Z jakiego obszaru wiedzy są te słowa?
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❖ Czego jeszcze musisz się nauczyć, aby poprawić wyniki w grze?
❖ Co było najbardziej zabawne w grze?
❖ Czy łatwiej byłoby grać samemu, czy też granie w parach jest ciekawsze?
Zadania po zakończeniu gry
Po zagraniu w grę, uczniowie wykonują szereg różnych zadań, zarówno w klasie, jak i
w formule pracy nad projektem, aby poprawić swoje umiejętności w języku
angielskim.
Spelling Bee: uczniowie grają w tę ortograficzną grę w klasie, używając słów, których
nauczyli się w grze Epistory.
Words of Wonders: uczniowie instalują grę Words of Wonders na swoich telefonach
komórkowych i grają w klasie przez ok. 30 minut.
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Arkusze pracy: uczniowie udzielają odpowiedzi na kilka pytań dot. materiału
językowego z gry w formie arkusza pracy.
Obserwacje po wdrożeniu scenariusza
Po zakończeniu zajęć, 29 uczniów odpowiedziało na quiz ewaluacyjny, przekazując
tym samym nauczycielom informacje zwrotne na temat swoich doświadczeń
związanych z grą. Quiz dotyczył szerokiego zakresu tematów, by poznać zdanie
uczniów na temat pracy zespołowej i współpracy, nabytej wiedzy merytorycznej,
umiejętności rozwiązywanie problemów i innych aspektów. Poniżej przedstawiamy
podsumowanie wyników.
❖ W jakim obszarze zwiększyłeś swoją wiedzę? Największa grupa
respondentów wskazała słownictwo, ortografię oraz umiejętność udzielania
wskazówek i instrukcji.
❖ Jakie umiejętności poprawiłeś w trakcie gry? Największa grupa respondentów
wskazała umiejętność pracy zespołowej, interakcji i komunikacji, a także
kompetencje cyfrowe.
❖ Czy podobała ci się ta gra? Sklasyfikuj swoje doświadczenie (skala 1 - 5).
Średnia ocena jest dość wysoka (ponad 4).
❖ Jakie aspekty gry chciałbyś poprawić? Uczniowie zwrócili uwagę na
następujące aspekty warte poprawy: grafika, zakres interakcji pomiędzy
graczami oraz więcej zabawy w grze.
❖ Czy granie w gry jest przydatne w procesie uczenia się? Większość uczniów
zgodziła się co do znaczenia gier w nauce wskazując w tym konkretnym
przypadku na takie pożytki jak doskonalenie sprawności szybkiego pisania,
poznanie nowego słownictwa oraz ćwiczenie pamięci.

97

Nauka poprzez gry w programie edukacji szkolnej

Rozdział trzeci: Zasoby i narzędzia do nauki opartej na grach
W procesie opracowywania i testowania różnych scenariuszy GBL (game-based
learning) odkryliśmy szereg ciekawych zasobów i narzędzi, które warto
zaprezentować innym nauczycielom, aby podsunąć jeszcze kilka innych pomysłów,
ułatwiających wejście w dziedzinę gier edukacyjnych.
Tak też ten końcowy rozdział publikacji wykracza poza powyższy wybór scenariuszy
uczenia się opartego na grach, aby wskazać inne przydatne zasoby i narzędzia w
edukacji szkolnej, zarówno konkretne gry o wartości edukacyjnej, jak i wskazówki
pedagogiczne dotyczące uczenia się przez zabawę.

The MIT Scheller Teacher Education Program
The MIT Scheller Teacher Education Program skupia się na tworzeniu doświadczeń
edukacyjnych z elementami zabawy, wykorzystując w tym celu potencjał nowych
technologii. Poprzez pracę badawczą i projektowanie gier edukacyjnych, program
stara się sprostać wyzwaniom przed jakimi staje dzisiaj zarówno uczeń jak i
nauczyciel. Stworzona przez tę grupę badawczą platforma jest znakomitym punktem
wyjścia do rozpoczęcia eksploracji pedagogiki zabawy z pomocą publikowanych
tam gier, narzędzi i scenariuszy zajęć.

The Playful Learning Center
Centrum PLC z siedzibą w Helsinkach jest jednym z liderów badań, promocji i
upowszechniania korzyści płynących z nauki przez zabawę w Finlandii i szerzej w
świecie. Rozwija wiedzę badawczą na temat uczenia się przez zabawę oraz oferuje
konkretne programy takich zajęć, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
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The Pedagogy of Play Project
Współpraca badawcza między Projektem Zero i Fundacją LEGO ma na celu
opracowanie nowego podejścia do zabawy w procesie nauki szkolnej, podejmując
trzy podstawowe kwestie: Czym jest pedagogika zabawy i jakie ma znaczenie? Jak
może wyglądać nauka przez zabawę w klasie szkolnej? Jakie warunki należy
stworzyć, aby umożliwić naukę przez zabawę?

The Learning Games Network
LGN współpracuje z wieloma organizacjami, które zajmują się tworzeniem,
testowaniem i rozpowszechnianiem narzędzi edukacyjnych opartych na grach, aby
umożliwić uczniom z każdej grupy wiekowej dostęp do wysokiej jakości gier
edukacyjnych.

International School of Billund (ISB)
W szkole ISB zabawa znajduje się w centrum procesu uczenia się, by w naturalny
sposób zwiększyć zaangażowanie uczniów. Nauczyciele szkoły są przekonani, że
tworząc kulturę uczenia się przez zabawę – poprzez stwarzanie sytuacji, w których
uczniowie mają możliwość wyboru tego, co ich interesuje i daje radość – rozwijają
cechy, które ułatwią uczniom dostęp nie tylko do następnego etapu edukacyjnego,
lecz będą także przydatne w życiu poza szkołą.
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ClassVR
Wszechstronna platforma wykorzystująca narzędzia VR i AR (Virtual and Augmented
Reality) do celów edukacyjnych i szkoleniowych, od klasy szkolnej po salę
konferencyjną. ClassVR wprowadził zupełnie nową koncepcję w technologii
edukacyjnej: „samodzielny” zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości z
dedykowanym, przyjaznym dla uczniów interfejsem, z możliwością sterowania
gestem, wbudowanymi zasobami edukacyjnymi i prostymi w obsłudze narzędziami
prowadzenia zajęć dla nauczycieli. Autorzy tych rozwiązań twierdzą, że jest to
przełomowa technologia, która pozwala na zwiększenie zaangażowania i
przyswajania sobie wiedzy przez uczniów w każdym wieku.

MINECRAFT: EDUCATION EDITION
Platforma edukacyjna oparta na grach, która promuje kreatywność, współpracę i
rozwiązywanie problemów w inspirującym środowisku cyfrowym. Nauczyciele z
ponad 115 krajów wykorzystują Minecraft: Education Edition w całym programie
nauczania. Minecraft oferuje bezpłatne zasoby, które pomagają nauczycielom i
rodzicom współpracować, prowadzić edukację zdalną i angażować dzieci w
kreatywną naukę. Na platformie znajdują się ciekawe zadania, wciągające “światy”,
lekcje STEM i wiele innych zasobów.
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Kahoot! EDU
Wersja edukacyjna Kahoot dla szkół umożliwia nauczycielom tworzenie
interaktywnych lekcji, angażowanie i motywowanie uczniów w klasie i poprzez naukę
na odległość, a także oszczędza czas dzięki gotowym treściom.

3DBear
W oparciu o innowacyjne technologie i inspirujące treści pedagogiczne, 3DBear
oferuje zdalną naukę w klasie z narzędziami Augmented Reality (AR) i Virtual Reality
dla wszystkich grup wiekowych.

Best educational online games
Jedna z wielu dostępnych list rekomendowanych gier edukacyjnych dla dzieci ze
szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów i liceów. Obejmuje szereg gier
możliwych do wykorzystania w nauczaniu matematyki, przedmiotów ścisłych,
umiejętności czytania i pisania, nauki, sztuki i nie tylko. Wielu producentów tych gier
oferuje bezpłatny dostęp do treści premium, aby pomóc uczniom i nauczycielom w
trudnych czasach lockdownu.
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Lure of the Labyrinth
W tej grze na poziomie gimnazjum uczniowie muszą odnaleźć zagubione zwierzaki,
rozwiązując zagadki matematyczne. Nauczyciele mogą skorzystać z sekcji
poświęconej wsparciu metodycznemu na dedykowanej stronie internetowej, która
pomaga w wykorzystaniu gry w ramach zajęć szkolnych. Ciekawy design
architektury wizualnej tej gry może być inspiracją dla uczniów zainteresowanych
projektowaniem gier komputerowych i studiami w tej dziedzinie.
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