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Notatki do prezentacji
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kevin Ćwiek i jestem informatykiem w Zakładzie Oświaty w Karlinie. Chciałbym dziś krótko opowiedzieć o nauce zdalnej / online w naszych szkołach. Przejdźmy więc do rzeczy.
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Naukę online mógłbym porównać do góry lodowej, albo bardziej do piramidy, gdzie najbardziej widoczną częścią, tą na samej górze, jest użytkownik docelowy – czyli uczeń. Jego zadaniem jest po prostu uczestnictwo w zajęciach i chłonięcie wiedzy.Piętro niżej znajdują się nauczyciele, którzy odpowiadają za bezpośredni kontakt z uczniem. To oni planują zajęcia i następnie wdrażają je w życie.Kolejnym poziomem jest administrator systemu. Ta osoba bądź osoby są odpowiedzialne, za wszelkie wsparcie techniczne. Zajmują się one tym, czego nauczyciele ani uczniowie nie widzą, a co zapewnia możliwie bezproblemową pracę.U podstawy piramidy, jest system. Oczywiście, odpowiednie dobranie systemu jest konieczne, by wszystko mogło działać. I to właśnie na systemie chciałbym się teraz skupić.
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Wybranie odpowiedniego systemu, z wszystkich dostępnych propozycji na rynku jest kluczowe. Dlatego też postawiliśmy sobie pewne kryteria:Kryterium pierwsze: Cena – nie będziemy nikogo tutaj okłamywać – cena gra kluczową rolę, szczególnie w przypadku mniejszych szkół, które często mają problemy nawet z odpowiednim wyposażeniem Sali informatycznej.Bezpieczeństwo - jest to niesamowicie ważne kryterium. Chcę mieć pewność, że dane, oraz pliki, moje oraz nauczycieli czy uczniów będą bezpieczne, a szansa na ich wyciek będzie minimalna. Chciałbym też, aby same spotkania online odbywały się bez żadnych niespodziewanych wizyt osób trzecich.Dalej: Organizacja – aby wszystko działało poprawnie i bezproblemowo, system nauki zdalnej musi być zbliżony do tego, który jest już nam dobrze znany – do rzeczywistego. Dlatego ważne jest, by była możliwość podzielenia całej organizacji na klasy i zajęcia a nie, przysłowiowo: wrzucać wszystkich do jednego worka.Nadzór – wiadomym jest, że uczniowie, nawet podczas lekcji, często mają problemy ze skupieniem się, ponieważ prześcigają się wzajemnie np. w tym kto wytnie większego psikusa. Aby umożliwić nauczycielowi zapanowanie nad uczniami, ten musi mieć możliwość np. wyciszenia bardzo głośnych uczniów, którzy notorycznie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć.Do bardzo popularnych systemów na rynku można na pewno wliczyć: Zoom’a, Google Meet, Facebook Messenger oraz Skype. Niestety, każde z nich nie dało rady spełnić przynajmniej jednego z przedstawionych kryteriów. Zoom na ten przykład ma niesamowite problemy z bezpieczeństwem – swego czasu wiele mówiło się o tak zwanych „rajdów”, gdy to przypadkowi ludzie dołączali do zajęć i dokonywali na przykład aktów ekshibicjonizmu. W Google Meet natomiast, swego czasu, trzeba było wykupić licencję dla każdego użytkownika. W szkołach zazwyczaj uczniów liczy się w dziesiątkach, jak nie setkach, więc wykupienie każdemu takiej usługi stanowi realny problem dla budżetu placówki. Messenger oraz Skype, mają z kolei problemy z organizacją oraz nadzorem – nie można bowiem utworzyć np. klas, a jeżeli już np.: zrobimy konwersację „klasa 4A”, to każdy uczeń może dodawać do niej swoich znajomych. Ponadto – prowadzący nie ma możliwości wyciszać uczniów, gdy ci są na przykład zbyt głośni.Zdecydowaliśmy się więc na, Teams od firmy Microsoft. 
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Wtedy jeszcze niezbyt popularny system spełnił wszystkie postawione kryteria. Przede wszystkim jest darmowy – wchodzi w skład pakietu Microsoft 365 (dawniej Office 365), wersji A1, który jest dostępny bez żadnej opłaty dla placówek edukacyjnych. Odnawiany jest cyklicznie, co 365 dni i nic nie kosztuje – tak prowadzenie, jak i odnawianie. Oczywiście, jeżeli istnieje taka potrzeba, można zwiększyć możliwości pakietu, za dodatkową opłatą.Sprawa druga: jest bezpieczny. By dołączyć do lekcji prowadzonej w Teams nie wystarczy kliknąć w link. Osoba dołączająca musi posiadać konto w naszej organizacji, bądź administrator musi jej utworzyć specjalne konto gościa.Organizacja – można tworzyć rozmaite struktury. Koła zainteresowań. Pokój nauczycielski. Klasy! Czy nawet pokój tylko dla administratorów.I ostatnie kryterium: Nadzór – warto tutaj powiedzieć, że przy odpowiednim zaplanowaniu zajęć, nauczyciel staje się jedynym prowadzącym spotkanie, co daje mu możliwość wyciszania czy odciszania uczniów, bądź nawet przejęcie kontroli nad jego komputerem przez jakiegoś ucznia, podczas pracy np.: nad jakimś zadaniem w ramach zajęć. A w przypadku gdyby na przykład ktoś zapomniał hasła, wystarczy, że zgłosi się do administratora, który hasło bez problemów zmieni.Skoro już jesteśmy przy temacie administratora, przyjrzyjmy się jego pracy. Zobaczmy jak wygląda Teams „od kuchni”.
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Administrator jest pierwszą osobą, od której zaczyna się praca z nauką zdalną. To właśnie admin jeszcze przed jakimikolwiek zajęciami dodaje konta uczniów i nauczycieli. To administrator tworzy klasy, „mówi” systemowi, kto z wprowadzonych osób jest właśnie uczniem a kto nauczycielem i jakie ma uprawnienia. I mowa tutaj nie tylko o Teamsie, ale także o innych usługach udostępnionych w ramach pakietu Microsoft 365.
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Tych jest naprawdę sporo i obawiam się, że nie mamy tyle czasu, by dokładnie opisać każdą z nich. Chciałbym, jednak wspomnieć o moich ulubionych, czyli o Azure ActiveDirectory oraz o SharePoint. Ta pierwsza pozwala na wejście na zupełnie inny poziom, już po zakończeniu pandemii. Pozwala ona na logowanie się uczniów na dowolny komputer – szkolny czy domowy i dostęp do wszystkich plików – jak na przyikład prace domowe.SharePoint, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na dzielenie się plikami z innymi osobami. Dzięki tej usłudze parę osób może pracować nad jednym plikiem. Dzięki SharePointowi, udało nam się stworzyć elektroniczny system rekrutacji uczniów w Zespole Szkół w Karlinie. Potencjalny uczeń wchodzi na stronę internetową, uzupełnia wniosek rekrutacyjny, dane trafiają do SharePointa, który wysyła je na komputer w sekretariacie szkoły. Gdy osoba wypełniająca formularz przyjdzie do szkoły, wystarczy tylko złożyć podpis pod wydrukowanym i uzupełnionym (!), formularzem rekrutacyjnym.Wracając jednak do najważniejszych funkcji pakietu, trzeba powiedzieć jeszcze o paru rzeczach. I tak na przykład, bezpieczeństwo jest dla Microsoft na tyle istotne, że nie ma możliwości np. automatycznego przekazywania wiadomości mailowych poza organizację. (Nie mówię tu o ręcznym wysyłaniu, ale o automatycznym przekazywaniu wiadomości). By wiadomości mogły wychodzić automatycznie poza szkołę, musi to zaakceptować administrator. A o samych zajęciach i dołączaniu do nich wspominałem już wcześniej. Ponadto, każdy użytkownik może samodzielnie resetować swoje hasło. Jednak nie jest to wymagane i zawsze można się z tym zgłaszać do administratora.Warto też wspomnieć o możliwości generowania raportów z usług. I tak, na przykład, administrator może zobaczyć ile wiadomości email było wysłanych i w jakich dniach. Bądź który z uczniów uczęszcza na zajęcia online, a który nie… Jakby tego było mało, Microsoft 365 sam generuje piękne wykresy, które pomagają w analizie danych. A to wszystko o czym mówiłem, jest jedynie ułamkiem możliwości całego pakietu Microsoft 365.
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Przejdźmy jednak dalej. Do nauczyciela, ponieważ to właśnie nauczyciele mają bezpośredni kontakt z osobami, o które w tym wszystkim chodzi – czyli uczniami. Generalnie Teams działa tak, by nie obciążać dodatkowo nauczycieli, pozwalając im na przekazywanie wiedzy w przygotowanych materiałach, bez konieczności zastanawiania się nad technikaliami systemu. I tak na przykład:
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Mamy klasę 4A, która została utworzona przez Administratora. Amin wprowadził do niej już nauczycieli i dał im odpowiednie uprawnienia, dzięki czemu mają oni dostęp do stworzonych wcześniej kanałów, na których prowadzą lekcje. Uczniowie natomiast wystarczy, że wejdą na odpowiedni kanał z lekcją – np. Matematyka i dołączą do zajęć. Warto tu dodać, że nauczyciele widzą wyłącznie klasy, w których uczą, a uczniowie wyłącznie klasy, do których uczęszczają. Więc uczniowie klasy 4A nie będą mogli na przykład dołączyć do matematyki w klasie 1C.
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Czy to działa? Oczywiście, że tak! Z początku było troszkę problemów – ale były one spowodowane jedynie strachem przed pandemią i koniecznością przystosowania się do nowych, nieznanych dotąd warunków nauczania. Teams daje nauczycielom możliwość planowania zajęć – z ustawieniami cyklicznymi: czyli mogę wpisać w kalendarz, że mam zajęcia w piątek, od godziny 12:00 do 12:45 i mają się one powtarzać co tydzień do 1 lipca. I tak się będzie działo. Wprowadzamy informację jeden raz i każdy uczeń co tydzień będzie mógł dołączyć do zajęć, na których będzie na niego czekał nauczyciel.I tak jak wspomniałem: dotyczy to każdej klasy osobno – to znaczy, że mogę oddzielnie zaplanować zajęcia dla uczniów klasy 4A i oddzielnie dla 1C – i dzięki ładnemu kalendarzowi, nauczyciel widzi kiedy jego zajęcia będą kolidowały z innymi a kiedy nie.Ponadto, podczas samych zajęć, nauczyciel może bardzo łatwo udostępniać swoje pliki. Czy to pracę domową czy na lekcji w Excelu, czy to pulpit z wirtualną tablicą. Wystarczy parę kliknięć, by dołączyć plik w podobny sposób, co załącznik w mailu.Często też dostawałem pytania o sprawdziany i muszę powiedzieć, że i tutaj sprawa jest niesamowicie prosta. Dzięki usłudze Forms (sprzężonej z usługą Teams), można tworzyć kartkówki, egzaminy czy sprawdziany i udostępniać je klasom. Po wskazaniu klasy, Teams sam wyśle informacje do uczniów o oczekującej na nich pracy. Ściąganie? Mało prawdopodobne. Forms może nam losowo wymieszać pytania i odpowiedzi a na dodatek możemy ustalić ramy czasowe. Na przykład test z matematyki można będzie wypełnić jedynie w piątek od godziny 12:00 do 12:45. Po tym czasie test przestaje być aktywny. Dodatkowo, jeżeli np. test ma same odpowiedzi zamknięte, Forms automatycznie sprawdzi odpowiedzi, policzy punkty i wyśle do uczniów informację o tym kto zdał a kto nie. Wystarczy parę kliknięć, by to wszystko robiło się samo, odciążając nauczyciela.
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OK! Wierzchołek naszej piramidy. Uczeń. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy każdy młody umysł od najmłodszych lat ma styczność z komputerami i postępującą cyfryzację, w mojej opinii nie ma lepszego sposobu do nauki niż cyfrowy! Możemy zadziałać na wyobraźnię dziecka jak nigdy wcześniej. Możemy bez problemu pokazywać filmiki, udostępniać tablice czy pracować nad jednym plikiem. Poza wiedzą przedmiotową każdy z dzieciaków uczy się też coraz to bardziej zaawansowanych funkcji komputera, które z pewnością przydadzą się w późniejszym życiu.
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I nawet jeżeli ktoś nie ma w domu komputera, to na 99% ma smartfona. A Teams pozwala na pracę również z niego. Wystarczy pobrać aplikację i już można dołączyć do zajęć!
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Ale to nie wszystko! Microsoft 365 dla ucznia, to nie tylko Teams, ale także cały pakiet Office! Czyli Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy na świecie pakiet biurowy i teraz każdy z uczniów dostaje własną licencję, która umożliwia mu pracę w tych programach na telefonie czy przez przeglądarkę!
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I jakby tego było mało: każdy użytkownik dostaje 1TB miejsca w chmurze Microsoftu (usługa OneDrive), na której może trzymać szkolne bądź prywatne, zdjęcia, prace domowe, filmiki czy inne pliki.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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Nigdy wcześniej uczniowie nie mieli tak łatwego dostępu do tak drogich komercyjnie usług, jak teraz. Ogranicza nas teraz jedynie kreatywność, bo to od niej zależy jak będziemy przekazywać wszelkie treści do młodych umysłów.Dziękuję za uwagę. Czy są pytania?
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