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Model SAMR

Model SAMR został opracowany przez dr. Rubena Puentedurę. W tym 
modelu zdefiniował on kilka poziomów integracji technologii z procesem 
edukacyjnym.

SAMR to skrót od pierwszych liter czterech określeń w języku angielskim:

Substitution (zastąpienie)

Augmentation (powiększenie, rozszerzenie)

Modification (modyfikowanie)

Redefinition (redefiniowanie)



źródło: https://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/SAMR_Model/What_is_the_SAMR_Model%3F

Model SAMR

https://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/SAMR_Model/What_is_the_SAMR_Model?


źródło: http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/01/technologia-w-nauczaniu-model-samr.html

Model SAMR

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/01/technologia-w-nauczaniu-model-samr.html


źródło: https://www.openstax.pl/pl/

E-podręczniki

https://www.openstax.pl/pl/


E-podręczniki

źródło: https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1

https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1


źródło: https://cnx.org/contents/TqqPA4io@1.153:AK4xiBps@3/8-3-Zasada-zachowania-energii#77844

E-podręczniki

https://cnx.org/contents/TqqPA4io@1.153:AK4xiBps@3/8-3-Zasada-zachowania-energii#77844


YouTube

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=r04TObD-ZQE

https://www.youtube.com/watch?v=r04TObD-ZQE


YouTube

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=gQyaozNQL2k

https://www.youtube.com/watch?v=gQyaozNQL2k


Kahoot!

źródło: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=ab94934f-ff53-49ef-a157-9dd5fc44fee2

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=ab94934f-ff53-49ef-a157-9dd5fc44fee2


Kahoot!

źródło: https://create.kahoot.it/details/4f4ac466-1243-4210-aa3a-c504cc0cc6d7

https://create.kahoot.it/details/4f4ac466-1243-4210-aa3a-c504cc0cc6d7


LearningApps

źródło: https://learningapps.org/

https://learningapps.org/


LearningApps

źródło: https://learningapps.org/2385126

https://learningapps.org/2385126


LearningApps

źródło: https://learningapps.org/3267444

https://learningapps.org/3267444


LearningApps

https://learningapps.org/1440220

https://learningapps.org/1440220


Symulacje PHET

źródło: https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl

https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl


Symulacje

źródło: https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl

https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl


Symulacje PHET

źródło https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_pl.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_pl.html


Symulacje PHET

źródło https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl

https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/translated/pl


Symulacje PHET

źródło https://phet.colorado.edu/sims/html/gene-expression-essentials/latest/gene-expression-essentials_pl.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/gene-expression-essentials/latest/gene-expression-essentials_pl.html


Symulacje PHET

źródło: https://phet.colorado.edu/sims/html/gene-expression-essentials/latest/gene-expression-essentials_pl.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/gene-expression-essentials/latest/gene-expression-essentials_pl.html


Symulacje Open AGH

źródło: https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100


Symulacje
Open AGH

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100#Optyka

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100#Optyka


Symulacje
Open AGH

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100#Optyka

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100#Optyka


Mozaik Education

źródło: https://www.mozaweb.com/pl/lexikon.php?cmd=getlist&let=VIDEO

https://www.mozaweb.com/pl/lexikon.php?cmd=getlist&let=VIDEO


Mozaik Education

źródło: https://www.mozaweb.com/pl/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=FIZ

https://www.mozaweb.com/pl/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=FIZ


Mozaik Education

źródło: https://www.mozaweb.com/pl/tools.php?cmd=list&category=TOOL&subject_azon=FIZ

https://www.mozaweb.com/pl/tools.php?cmd=list&category=TOOL&subject_azon=FIZ


Symulacje nauczycielskie

źródło: http://www.iii-lo.tarman.pl/informatyka/ladustrone.php?p1=informatyka&p2=4

http://www.iii-lo.tarman.pl/informatyka/ladustrone.php?p1=informatyka&p2=4


Program Tracker (videopomiary i modelowanie)

źródło: https://physlets.org/tracker/

https://physlets.org/tracker/


Program Tracker (videopomiary i modelowanie)

źródło: http://tankimkia.blogspot.com/

http://tankimkia.blogspot.com/


Program Tracker (videopomiary i modelowanie)

źródło: http://www.if.ufrgs.br/cref/uab/lab/tracker.html

http://www.if.ufrgs.br/cref/uab/lab/tracker.html


Program Tracker (videopomiary i modelowanie)

źródło: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2018/materialy/Dynamika%20chodzenia.pdf

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2018/materialy/Dynamika chodzenia.pdf


Program Tracker (videopomiary i modelowanie)

źródło: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2018/materialy/Dynamika%20chodzenia.pdf

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/komputery_2018/materialy/Dynamika chodzenia.pdf


źródło: https://www.geogebra.org/?lang=pl

GeoGebra

https://www.geogebra.org/?lang=pl


źródło: https://www.geogebra.org/materials

GeoGebra

https://www.geogebra.org/materials


źródło: https://www.geogebra.org/t/geometry

GeoGebra

https://www.geogebra.org/t/geometry


źródło: https://www.geogebra.org/m/kgRBqV4V

GeoGebra

https://www.geogebra.org/m/kgRBqV4V


Microsoft Excel

źródło: materiały własne

https://www.desmos.com/calculator


Microsoft Excel

źródło: materiały własne

https://www.desmos.com/calculator


Microsoft Excel

źródło: materiały własne

https://www.desmos.com/calculator


Microsoft Excel

źródło: materiały własne

https://www.desmos.com/calculator


Matematyka z Desmos

źródło: https://www.desmos.com/

https://www.desmos.com/


Matematyka z Desmos

źródło: https://www.desmos.com/

https://www.desmos.com/


Matematyka z Desmos

źródło: https://www.desmos.com/calculator

https://www.desmos.com/calculator


Matematyka z Desmos

źródło: https://www.desmos.com/calculator

https://www.desmos.com/calculator


Matematyka z Desmos

źródło: https://www.desmos.com/calculator

https://www.desmos.com/calculator


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne/czyj-to-lisc

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne/czyj-to-lisc


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2&hl=pl


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


Aplikacje „na smartphona”

źródło: https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


Zestawy
mobilne
PASCO

źródło: https://pasco.com.pl/zestaw-nauczuciela-mini-pl-1111/

https://pasco.com.pl/zestaw-nauczuciela-mini-pl-1111/


Zestawy
mobilne
PASCO

źródło: https://pasco.com.pl/przyroda-zestaw-uczniowski-maly-pl-1161/

https://pasco.com.pl/przyroda-zestaw-uczniowski-maly-pl-1161/


Zawartość zestawu:
•Bezprzewodowy czujnik temperatury 
(PS-3201)
•Bezprzewodowy czujnik światła 
(PS-3213)
•Bezprzewodowy czujnik pH (PS-3204)
•Bezprzewodowy czujnik ciśnienia 
(PS-3203)

Zestawy mobilne PASCO

źródło: https://pasco.com.pl/zestaw-nauczuciela-mini-pl-1111/

https://pasco.com.pl/bezprzewodowy-czujnik-temperatury-ps-3201/
https://pasco.com.pl/bezprzewodowy-czujnik-swiatla-ps-3213/
https://pasco.com.pl/bezprzewodowy-czujnik-ph-ps-3204/
https://pasco.com.pl/bezprzewodowy-czujnik-cisnienia-ps-3203/
https://pasco.com.pl/zestaw-nauczuciela-mini-pl-1111/


Zestawy mobilne PASCO

źródło: https://pasco.com.pl/zestaw-nauczyciela-startowy-pl-1112/; https://pasco.com.pl/przyroda-zestaw-uczniowski-duzy-pl-1168/

https://pasco.com.pl/zestaw-nauczyciela-startowy-pl-1112/
https://pasco.com.pl/przyroda-zestaw-uczniowski-duzy-pl-1168/


Zawartość zestawu:
• Bezprzewodowy czujnik temperatury (PS-3201) 
• Bezprzewodowy czujnik światła (PS-3213)
• Bezprzewodowy czujnik pH (PS-3204)
• Bezprzewodowy czujnik ciśnienia (PS-3203)
• Czujnik EKG (PS-2111-FR)
• Bezprzewodowy czujnik ciśnienia krwi (PS-3218)
• Bezprzewodowy czujnik tętna ręczny (PS-3206)
• Bezprzewodowy czujnik CO2 (PS-3208)
• Bezprzewodowa stacja pogody (PS-3209)
• Akcesoria wiatromierza (PS-3553)
• AirLink (PS-3200)

Zestawy mobilne PASCO

źródło: https://pasco.com.pl/zestaw-nauczyciela-startowy-pl-1112/

https://pasco.com.pl/zestaw-nauczyciela-startowy-pl-1112/


Lista narzędzi jest otwarta ….

… i ciągle pojawiają się na niej nowe narzędzia!

Dziękuję za uwagę!

źródło: https://www.wasserman.eu/blog/7-narzedzi-recznych-ktorych-moze-zabraknac-twoim-domu

https://www.wasserman.eu/blog/7-narzedzi-recznych-ktorych-moze-zabraknac-twoim-domu

