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Trzeci biuletyn (opracowany przez CCIF Cyprus) 

 

Biuletyn zawiera informacje na temat: 
 

• metodologii TEAL 
• sposobów na przyciągnięcie uwagi uczniów zapewniając im przy tym przestrzeń do 

aktywnego uczestnictwa w lekcji 
• innowacyjnych metod nauczania stymulujących naukę uczniów poprzez 

poszanowanie ich potrzeb 
• możliwości wspierania uczniów i stwarzania możliwości nowej nauki 

 
 

NARZĘDZIA 
 
DigiEU – Gra Edukacyjna 
 
 

Aplikacja umożliwi uczniom zbudowanie oraz zarządzanie ich 
własnym OGRODEM w sposób niezależny, bez względu od 
miejsca, w jakim się znajdują. Jest to gra, która łączy życie 
gracza z życiem jego ogrodu, począwszy od jego powstania, 
poprzez cykl pór roku, porady, przypomnienia, tutoriale. 
 

Aplikacja prowadzi uczniów przez wszystkie etapy tworzenia 
własnego ogrodu: od samodzielnej budowy po zarządzanie; od 
siewu po zbiory. Ponadto, uczniowie znajdą tu cenną wiedzę i 
wskazówki nt. upraw. 

 
 
 

 

Klasa Teal 
 

 
 

Jest to metoda dydaktyczna oparta na doświadczeniu i 
eksperymentach, polegająca na budowie własnego ogrodu 
miejskiego w celach użytkowych. Cele multidyscyplinarne 
oparte są o modalność teoretyczną oraz praktyczną, z 
wykorzystaniem metodologii TEAL. 
 

Gra została dokładnie zaprojektowana i prototypowana. 
Zostanie ona przetestowana podczas warsztatów 
pilotażowych – poprowadzi dzieci przez etapy tworzenia 
ogrodu, od samodzielnej budowy do zarządzania,  
od siewu po zbioru warzyw i cenne wskazówki.



 

 

DZIAŁANIA 
 
 

 

Pomimo trudności nałożonych przez COVID-19, 
działania projektu DigiEU nie ustały. W rzeczywistości 
trzecie spotkanie projektowe odbyło się online. 
Partnerzy projektu mają nadzieję spotkać się ponownie 
osobiście, ale efektywna współpraca przebiega płynnie, 
dostosowując warunki pracy do realiów pracy zdalnej.  

 
 
 
 
 
 

Partnerzy pracują nad budowaniem strategii 
dydaktycznej TEAL (Technology Enabled Active Learning), 
która umożliwi uczniom: 

  lepsze wyrażenie siebie; 

  podejmowanie odpowiedzialności za decyzje własne 

  dzielenie się informacją oraz wspólne poszukiwanie 
rozwiązania problemów 

 
 
 
 

 

ZAANGAŻUJ SIĘ! 
WZMOCNIJ swoje umiejętności; 
DOWIEDZ SIĘ więcej nt. narzędzi 
pedagogicznych i edukacyjnych; 
WSPÓŁPRACUJ, aby zapewnić jakość 
kształcenia; PROMUJ innowacyjne 
rozwiązania; WYMIENIAJ pomysły 
na zadania oraz twórz synergię z 
organizacjami działającymi w 
dziedzinie edukacji DLA lepszej 
jakości kształcenia. 


