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Abstract. The event for teachers interested in a change of the quality of
working with students of all types of schools, regardless of schooling subjects. We will break loose from the strictness of class and school. We will go
on a tour, walk to a cinema, and break many records. The workshop aims at
familiarising participants with a number of opportunities of iTunes U – a digital environment intended to creating and sharing various educational contents as well as to working with a class in the blended learning system.

1. Wstęp
Projekt Otwarte Lekcje iTunes U, którego praktyczną reprezentacją jest cykl
warsztatów przeprowadzonych w kilku szkołach w Polsce jest pierwszą próbą stworzenia zestawu wystandaryzowanych publicznych kursów iTunes U wykonanych
przez nauczycieli.

2. Cele warsztatu
Warsztat, na który Państwa zapraszamy ma na celu:
 Poznanie przez uczestników założeń projektu Otwarte Lekcje oraz reguł dotyczących wykorzystania i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych.
 Poznanie metodycznych i technologicznych zasad tworzenia kursów iTunes U.
 Poznanie zasad realizacji procesów dydaktycznych w oparciu o Otwarte Zasoby
Edukacyjne i kursy iTunes U.

3. Opis przebiegu zajęć warsztatowych
Zaproponowany podczas konferencji IwE 2017 dziewięćdziesięciominutowy
warsztat jest skróconą wersją zajęć prowadzonych dla uczestników projektu Otwar-
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te lekcje iTunes U. Podczas zajęć uczestnicy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi stosowania technologii w procesach dydaktycznych. W oparciu o przykładowe - wzorcowe kursy poznają specyfikę środowiska iTunes U i projektu Otwarte Lekcje, zapoznają się także z różnorodnymi pomysłami innych nauczycieli na ciekawe materiały do pracy z uczniami. Zapoznają się z ideą projektu,
jego elementami i zasadami. Zapisując się na dedykowany kurs wykonają zadania
i ćwiczenia wprowadzające ich w specyfikę środowiska. Będą wymieniać opinie na
zadany przez prowadzącego temat, wykorzystując mechanizmy Dyskusji, Oddawania Prac w kursie. Poznają prawne aspekty publikowania w środowiskach on-line
dowiedzą się jak unikać ryzyka na tym gruncie. Dowiedzą się, gdzie szukać Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
Istotnym elementem warsztatu będzie zaplanowanie własnego kursu. Uczestnicy przedstawią swoje pomysły na kursy w oparciu własne doświadczenia oraz
metodyczne wytyczne do projektu Otwarte Lekcje. Nauczyciele przygotują szablon
kursu wykonując ćwiczenie storyboard – technikę projektowania cyfrowych treści
edukacyjnych. Na podstawie przygotowanych storyboardów zainicjują własne kursy.

4. Podsumowanie
Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do udziału w projekcie Otwarte Lekcje Jest
on szansą na praktyczne wykorzystanie potencjału Polskich nauczycieli i wzajemnego wsparcia dla nich.
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni należy
do pionierskiego grona placówek edukacyjnych zaangażowanych w projekt.
W proces tworzenia publicznych kursów włączyło się kilkunastu nauczycieli tej
szkoły Efektem ich pracy są publiczne kursy dostępne w szkolnej witrynie iTunes U.
Zestaw opublikowanych kursów ilustruje: Rysunek 1, widok szkolnej witryny iTunes
U: Rysunek 2.
Zainteresowanie subskrypcją kursów jest jak na razie niewielkie, przyczyn takiego stanu należy upatrywać w bardzo ograniczonej wiedzy na temat projektu
i znikomą liczba szkół uczestniczących w nim. Statystyki ilustrują Wykresy 1 i 2.
Interesującą tendencję zaobserwować można analizując statystyki aktywności
ze względu na rodzaj urządzeń, którymi posłużyli się odwiedzający. Pomimo faktu,
że treści iTunes U zostały dedykowane użytkownikom iPadów, wyraźnie widać
przewagę urządzeń iPhone: Wykres 3.
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Rysunek 1 Widok wszystkich kursów zamieszczonych w publicznej witrynie iTunes U
w SSP nr 6 we Wrześni

Rysunek 2 Widok witryny iTunes U w SSP nr 6 we Wrześni
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Wykres 1 Statystyki odwiedzin i pobrań

Wykres 2 Aktywność odwiedzin na stronie według państw
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Wykres 3

