V E R O N I C A
D E L L I N G E R

LAT 29, KOBIETA,
TRENER UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH,
5 LAT DOŚWIADCZENIA
OSOBOWOŚĆ

"ELASTYCZNOŚĆ JEST
ZNACZNIE WIĘKSZA
PODCZAS SZKOLEŃ
ONLINE"

introwersja
konserwatyzm
kreatywność
emocjonalność
ciekawość
otwarcie na krytykę

TECHNOLOGIA

ekstrawersja
postępowość
zachowawczość
racjonalność
rezerwa
niezdolność do przyjęcia
krytyki

mobilne systemy zarządzania nauczaniem (Moodle, Ilias, ISurf itp.)
tworzenie treści (Canva, Prezi, IMovie itp.)
Otwarte Zasoby Edukacyjne
ocena (Kahoot, Quizlet, Mentimeter itp.)
kooperacja/zarządzanie projektem (Asana, Trello, NextCloud, Mural,itp.)
repozytoria plików (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
komunikacja (MS Teams, ZOOM, Webex itp.)

DZIAŁANIA

planowanie cyfrowe
poszukuje nowych narzędzi i rozwiązań
sama tworzy treści
zachęca osoby uczące się do dialogu
ma dosyć monotonii
chce rozwijać przydatne umiejętności i
kompetencje

OBAWY

tradycyjne metody/systemy nauczania
wiedza bardzo szybko się starzeje, a tyle
jest do nauczenia się
brak materiałów i wystarczającego
wyposażenia
mało możliwości wprowadzenia i
wykorzystania nowych narzędzi

MOCNE STRONY

nowe narzędzia jej nie zniechęcają/
uwielbia testować nowe rzeczy
kreatywne sposoby nauczania
motywuje swoich uczniów przy pomocy
nazrzędzi cyfrowych (dostosowuje się do
innych pokoleń i ich potrzeb na ile to
możliwe i pomocne)

POTRZEBY

dostęp do najnowszej wiedzy z jej
dziedziny
bycie na bieżąco z nowościami
tanie lub darmowe narzędzia nauczania
cyfrowego

T H O M A S
K A I S E R

LAT45, MĘŻCZYZNA,
TRENER UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH,
18 LAT DOŚWIADCZENIA
OSOBOWOŚĆ

"NOWE NARZĘDZIA
CYFROWE SĄ
SKOMPLIKOWANE
I CZASOCHŁONNE"

introwersja
konserwatyzm
kreatywność
emocjonalność
ciekawość
otwartość na krytykę

TECHNOLOGIA

ekstrawersja
postępowość
zachowawczość
racjonalność
rezerwa
nieumiejętność
przyjmowania krytyki

mobilne systemy zarządzania nauczaniem (Moodle, Ilias, ISurf itp.)
tworzenie treści (Canva, Prezi, IMovie itp.)
Otwarte Zasoby Edukacyjne
ocena (Kahoot, Quizlet, Mentimeter itp.)
kooperacja/zarządzanie projektem (Asana, Trello, NextCloud, Mural,itp.)
repozytoria plików (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
komunikacja (MS Teams, ZOOM, Webex itp.)

DZIAŁANIA

ma gotowe do wykorzystania materiały do
nauczania z ostatnich kilku lat
korzysta z Zoom i Moodle, ponieważ
pracodawca tego wymaga
zniechęca się, jeśli narzędzie jest
skomplikowane

OBAWY

nieumiejętność wykorzystania narzędzi
cyfrowych w nauczaniu
nieumiejętność mierzenia postępów grupy
obniżona samoocena
bak umiejętności przekazania treści zajęć
w przyswajalny sposób.

MOCNE STRONY

wieloletnie doświadczenie zawodowe w
pracy z uczniami
czuje się pewnie w tym, co zna i robi to
bardzo dobrze
posiada szeroką wiedzę w swojej
dziedzinie
posiada rozległą sieć kontaktów z innymi
nauczycielami

POTRZEBY

instruktaże do narzędzi cyfrowych
regularne wsparcie w wykorzystaniu
narzędzi cyfrowych i pokazywanie ich
możliwości
bycie akceptowanym i docenionym przez
osoby uczące się i nauczające w
środowisku cyfrowym
bycie na bieżąco z nowościami w edukacji
zwiększona skuteczność nauczania

