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Podziękowanie
Praca została sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Grant Agreement number 2019- 41-IT02KA201-062276, ERASMUS+ Strategic Partnership project "DigitalGardenforEuropeanSchools".
Zastrzeżenie
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, która odzwierciedla jedynie
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Streszczenie

Kontekst edukacyjny zmienia się stopniowo, edukacja oparta na otwartych
technologiach jest "konieczna", a nie tylko "pożądana" i dotyczy to wszystkich
grup wiekowych. Ważne jest, aby szczególnie młodzi ludzie byli wyposażeni
w umiejętności cyfrowe niezbędne dla ich przyszłości.
"Opening up Education" dąży do otwarcia umysłów na nowe metodologie uczenia
się, aby zapewnić ludziom większe szanse na znalezienie pracy i rozwinięcie
umiejętności biznesowych.
Dzięki innowacyjnym metodom nauczania (TEAL) projekt DigiEU chce
eksperymentować z nauczaniem, które odchodzi od tradycyjnego, transmisyjnego
i skoncentrowanego na nauczycielu modelu nauczania, w kierunku aktywnego
nauczania laboratoryjnego, zachęcającego do uwagi uczących się, stymulującego
i dającego przestrzeń do potrzeby aktywnego uczestnictwa i wyrażania swoich opinii.
Ten przewodnik jest eksperymentem dydaktycznym, jak przeprowadzić
lekcję w trybie TEAL z naciskiem na samodzielne budowanie ogrodów miejskich
do użytku domowego, z celami wielodyscyplinarnymi w modalności teoretycznopraktycznej, przy użyciu metodologii TEAL, która doprowadzi uczniów do
rozwinięcia podstawowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą w stanie
zainstalować i zarządzać małymi ogrodami warzywnymi w środowiskach domowych,
takich jak balkony, tarasy i ogrody.
Konsorcjum utworzone przez pięć organizacji przeprowadziło badania pierwotne
dotyczące technik i rodzajów upraw oraz przykładów zastosowania metodologii
TEAL w każdym z partnerskich powiatów. Niniejszy przewodnik składa się z 5
rozdziałów, których celem jest przedstawienie ogólnego zarysu kondycji systemu
edukacji oraz przykładów zastosowania metodologii TEAL w Europie, w
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szczególności w krajach partnerskich projektu, wraz ze szczegółowymi informacjami na
temat metodologii TEAL zastosowanej w edukacji na świeżym powietrzu i samodzielnej
budowie ogrodu miejskiego. Zawiera również praktyczne arkusze do stworzenia
lekcji TEAL zastosowanej do różnych przedmiotów nauczania oraz instrukcje do
przeprowadzenia praktycznego warsztatu tworzenia modułu ogrodu miejskiego:
•
•
•
•
•
•
•
•
Słowa kluczowe

Rozdział 1 Wstęp
Rozdział 2 Studia przypadków badawczych
Rozdział 3.1 Teoria Teal
Rozdział 3.2 Przestrzeń TEAL
Rozdział 4.1 Samodzielna budowa ogrodów miejskich
Rozdział 4.2 Edukacja outdoorowa
Rozdział 5 Zakończenie
Praktyczne karty informacyjne

Edukacja cyfrowa, metodologia TEAL, ogród miejski, edukacja na świeżym
powietrzu
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Partnerstwo
STOWARZYSZENIE
PETIT PAS

PROMOCJI

SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie promocji społecznej oparte na współpracy i dzieleniu
się doświadczeniami, wiedzą specjalistyczną i wspólnymi wartościami
inspirowanymi inkluzją zostało założone w Trani (BT) - Puglia Włochy, w 2015 roku.

DANMAR COMPUTERS SP - PL SPECJALISTA DS.
MARKETINGU
Danmar Computers LLC, założona w 2000 roku, jest prywatną firmą
działającą w dziedzinie technologii informacyjnej i zapewniającą
szkolenia zawodowe w tej dziedzinie.

MUNICIPIO DE LOUSADA IED - PT
Gmina Lousada jest instytucją lokalnej administracji publicznej. Jej
celem jest realizowanie interesów ludności w przestrzeni terytorialnej
gminy Lousada.

CROSS CULTURE INTERNATIONAL
FOUNDATION CYPRUS - CCIF CYPRUS
CCIF Cyprus założone w 2016 roku, z MISJĄ wspierania włączenia
społecznego wszystkich obywateli szczególnie młodzieży, poprzez
wymiany młodzieżowe, tworzenie sieci, inicjatywy ponadnarodowe
i dialogi kulturowe.

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA – TURNU - RO
Teoretyczne Liceum Ogólnokształcące "Marin Preda" znajduje się
w Turnu Magurele, małym miasteczku w powiecie Teleorman.
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Spis treści
Rozdział 1 Wstęp
Rozdział 2 Studia przypadków badawczych
Rozdział 3.1 Teoria Teal
Rozdział 3.2 Przestrzeń TEAL
Rozdział 4.1 Samodzielna budowa ogrodów miejskich
Rozdział 4.2 Edukacja outdoorowa
Rozdział 5 Zakończenie
Praktyczne karty informacyjne

9

10 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

11

Rozdział 1

Wstęp

WSTĘP
Uwagi ogólne

myślimy o edukacji i jej znaczeniu w naszym życiu,pierwszą rzeczą,która prawdopodobnie
K iedy
przychodzi nam do głowy, jest zdobywanie wiedzy. I mamy rację: edukacja jest głównym

narzędziem, które dostarcza nam wiedzy, umiejętności, techniki i informacji. Jednocześnie
jednak, edukacja pozwala nam poznać nasze prawa i obowiązki wobec rodziny, społeczności, do
której należymy i wobec społeczeństwa w ogóle. Edukacja rozszerza naszą wizję i spojrzenie na
świat, pomagając nam zdobyć niezbędne zdolności do walki z negatywnymi elementami, takimi jak
niesprawiedliwość, dyskryminacja, przemoc czy korupcja. Co więcej, edukacja zapewnia ewolucję
naszego społeczeństwa. Bez edukacji nie bylibyśmy w stanie odkrywać nowych idei, rozwijać
świata, ponieważ bez idei nie ma kreatywności, a bez kreatywności nie ma rozwoju ludzkości.
Choć zdajemy sobie sprawę, że edukacja nie ogranicza się do określonej instytucji czy konkretnego
okresu w rozwoju jednostki, to rola szkoły w pozyskiwaniu wykształconych osób jest
niewątpliwie nadrzędna. W szkole, osoba jest kształtowana na wartościową osobę, która może
przyczynić się do postępu i rozwoju swojej społeczności. Jest to miejsce, w którym doświadcza
się uczenia się,w kontekście formalnym, przy pomocy różnych metod i strategii, które gwarantują
realizację jasno określonych celów. Szkoła informuje i kształtuje uczniów w oparciu o pewne
zasady, pomaga im rozwijać swoją tożsamość, a także promuje różnorodność i wspólne wartości.
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Biorąc pod uwagę różne funkcje, jakie szkoła pełni w życiu ludzi, a także
zmiany, jakie zaszły w historii zarówno jednostki, jak i społeczeństwa,
nie byłoby możliwe, aby proces edukacji oferowany przez szkoły
pozostał niezmieniony na przestrzeni lat. Dlatego w rozdziale
wprowadzającym do naszej książki, TEAL Garden Classroom,
postanowiliśmy zaproponować ogólną prezentację aktualnego
kontekstu, dotyczącego kształcenia w szkole.
W celu uzyskania szerszego spojrzenia, stworzyliśmy kwestionariusz,
który przy wykorzystaniu wcześniejszych kontaktów, został
udostępniony partnerom z innych projektów, którzy pochodzą z krajów
europejskich innych niż te, które są zaangażowane w to partnerstwo lub
z tych samych krajów, ale innych regionów. Otrzymaliśmy w sumie 39
odpowiedzi, podzielonych w następujący sposób:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

7 odpowiedzi z Portugalii (Lousada, Porto, Północ)
7 odpowiedzi Łotwy (Łatgalia, Ryga, Dyneburg)
4 odpowiedzi z Grecji (Mesynia, Kreta, Środkowa Macedonia, Tesalia)
3 odpowiedzi z Bułgarii (Sofia, Ruse)
3 odpowiedzi z Turcji (Sivas, Karaman)
3 odpowiedzi z Rumunii (Północny Wschód, Arad, Bukareszt)
3 odpowiedzi z Litwy (Kowno, Wilno)
2 odpowiedzi z Francji (Korsyka, Oise)
2 odpowiedzi ze Słowenii (Południowy Wschód, Savinjska)
1 odpowiedź z Hiszpanii (Nawarra)
1 odpowiedź z Niemiec (Bawaria)
1 odpowiedź z Cypru (Pafos)
1 odpowiedź z Polski (Dolnośląskie)
1 odpowiedź z Finlandii (Pirkanmaa)

ematy zawarte w ankiecie były zróżnicowane, ale adekwatne
T
do celów i treści naszego projektu: system edukacji (pod
względem organizacji, rozmieszczenia klas, wieku, wielkości klas),
priorytety edukacji, program nauczania, zasoby edukacyjne,
potrzeby edukacyjne, relacje pomiędzy szkołą a innymi instytucjami
lokalnymi / regionalnymi, a także relacje pomiędzy procesem
nauczania / uczenia się a światem rzeczywistym.
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Wyniki ankiety zostały przedstawione poniżej:
Jak widać na poniższym wykresie, w wielu krajach europejskich liczba uczniów w klasie waha się
między 20-25, ale zdarzają się również sytuacje, w których wielkość klasy sięga nawet liczby 35
uczniów.

Kiedy mówimy o edukacji obowiązkowej, zauważamy, że prawie połowa krajów / regionów
biorących udział w badaniu rozpoczyna naukę w szkole w wieku 6 lat, ale jest również wysoki
odsetek uczniów, którzy są zobowiązani do pójścia do szkoły po ukończeniu 7 lat. Bardzo niewielu
jest tych, dla których kształcenie obowiązkowe rozpoczyna się w wieku 4 lat.

Jeśli chodzi o wiek, w którym kończy się obowiązek szkolny, sytuacja jest inna, jak widać na
poniższym wykresie.

Jeśli chodzi o priorytety edukacyjne ustanowione przez każdy kraj, 59% respondentów uznało,
że najważniejsze jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom. Drugim priorytetem była
promocja integracji społecznej i równości (43,6%), a trzecim, który uzyskał 35,9% preferencji,
była poprawa warunków uczenia się w szkołach. 30,8% osób biorących udział w badaniu uznało,
że edukacja powinna koncentrować się na rozwoju umiejętności informatycznych zarówno
uczniów, jak i nauczycieli, a 25,6% uznało, że oferowanie nauczycielom możliwości przyszłego
rozwoju zawodowego jest kolejnym priorytetem, który szkoły powinny ustanowić.
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Jeśli chodzi o program nauczania, ponad połowa respondentów przyznała, że ma niewielkie możliwości tworzenia
własnego programu nauczania, będąc zobligowanym do przestrzegania programu ustanowionego na poziomie
krajowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jeśli chodzi o edukacyjne pomoce technologiczne (takie jak komputery, drukarki, projektory, tablice interaktywne itp.),
w które wyposażone są szkoły, to poniższy schemat dowodzi, że większość szkół posiada szeroką gamę instrumentów
technologicznych, które mogą wspierać nauczycieli w procesie edukacyjnym.

Kolejna część ankiety, którą stworzyliśmy, odnosiła się do potrzeb edukacyjnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Te, które zajmowały pierwsze cztery pozycje w odniesieniu do uczniów to:
›
›
›
›

Potrzeba wprowadzenia w życie tego, czego się nauczyli (64,1%)
Potrzeba osobistego rozwoju (615%)
Potrzeba poczucia bezpieczeństwa w szkole (59%)
Potrzeba uczenia się w środowiskach stymulacyjnych / motywujących (48,7%)

Jeśli chodzi o potrzeby nauczycieli, najbardziej rygorystyczna okazała się potrzeba pracy z nowoczesnym sprzętem
(zasobami edukacyjnymi) - 53,8%, a następnie konieczność dostosowania strategii nauczania do konkretnych potrzeb
uczniów (51,3%). Trzecia najważniejsza z nich odnosiła się do potrzeby rozwijania umiejętności informatycznych (41%).
Ponieważ uważamy, że relacje pomiędzy szkołą a innymi instytucjami lokalnymi / regionalnymi w znacznym
stopniu przyczyniają się do udanej nauki, postawiliśmy dwa pytania dotyczące właśnie tego aspektu. Jak widać na
poniższym wykresie, tylko 33,3% respondentów mogło świadczyć o bliskiej współpracy szkoły z innymi instytucjami
lokalnymi / regionalnymi (takimi jak organizacje pozarządowe, ośrodki szkoleniowe, muzea, władze lokalne, lokalna
policja, gabinety lekarskie, itp.) 23,1% musiało przyznać, że takie partnerstwa są raczej rzadkością.
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Poniżej wymienione są główne dziedziny edukacji, w których szkoły współpracują
z innymi instytucjami:
ü
ü
ü
ü

Doradztwo zawodowe (71,8%)
Edukacja ekologiczna (61,5%)
Edukacja zdrowotna (48,7%)
Wolontariat i edukacja obywatelska (43,6%)

Ostatnia część naszego kwestionariusza była poświęcona relacjom pomiędzy procesem
nauczania / uczenia się a rzeczywistym światem. Ucieszył nas fakt, że duża liczba
respondentów uważa, iż nauczyciele korzystają z edukacyjnych pomocy technologicznych
(komputery, projektory wideo, interaktywne tabele, itp.), chociaż, jak pokazuje wykres,
niektórzy z nich robią to stale, inni tylko sporadycznie.

Niestety, odkryliśmy również, że 59% uczestników ankiety zgodziło się, że podczas zajęć
uczniowie są proszeni głównie o zapamiętywanie rzeczy, a nie o ich rozumienie.
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Jeśli chodzi o rodzaj zadawanych przez nauczycieli prac domowych, ankieta wykazała,
że w wielu przypadkach praca domowa zachęca do kreatywnego myślenia tylko od czasu do
czasu, podczas gdy jedna czwarta respondentów uznała, że uczniowie rzadko mają trudności z
rozwijaniem swojej kreatywności poprzez prace domowe.

Jeśli odniesiemy się do technik stosowanych przez nauczycieli w celu motywowania uczniów
i uatrakcyjnienia zajęć, badanie wykazało, że rzeczywiście nauczyciele są zaniepokojeni
poziomem zainteresowania uczniów tym, co dzieje się podczas zajęć.

Wreszcie, chcieliśmy wiedzieć, czy umiejętności i kompetencje nabyte w szkole pozwolą
uczniom na skuteczne wejście na rynek pracy. Nic dziwnego, że 38,5% respondentów uważa,
że jest to mało prawdopodobne, ponieważ brakuje elementu praktycznego.
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Szczegółowy opis sytuacji w krajach
partnerskich
w szkołach europejskich w zakresie procesu edukacyjnego,
W
poszliśmy jeszcze dalej i głębiej, aby przeanalizować konkretny
ychodząc od tego ogólnego przeglądu aktualnej sytuacji

kontekst, w którym instytucje zaangażowane w to strategiczne
partnerstwo wykonują swoją codzienną pracę, ale, co najważniejsze,
będą wdrażać czynności zakładane we wniosku aplikacyjnym.
Aspekty, do których odnieśliśmy się są takie same jak te zawarte
wkwestionariuszu, różnica polega na ilości oferowanych informacji
oraz przykładach podanych przez każdego z partnerów.

A) PIERWSZYM ASPEKTEM, NA KTÓRY ZWRÓCILIŚMY UWAGĘ, JEST ORGANIZACJA SYSTEMU EDUKACYJNEGO W NASZYCH KRAJACH.
We Włoszech, skąd pochodzi koordynator, system edukacji jest zorganizowany pionowo, w 4
cyklach dydaktycznych:
› Przedszkole dla dzieci od 3 do 6 lat (nie należy do cyklu obowiązkowego)
› Pierwszy cykl kształcenia, o łącznym czasie trwania 8 lat, podzielony na:
1. szkołę podstawową (5 lat) dla dzieci od 6 do 11 lat
2. szkoł ęśrednią I stopnia (3 lata) dla uczniów od 11 do 14 lat
Drugi cykl kształcenia w skłąd, którego wchodzi:
1. szkoła średnia II stopnia (5 lat) od 14 do 19 lat
2. trzyletnie i czteroletnie kursy kształcenia i szkolenia zawodowego (IeFP)
3. szkolnictwo wyższe oferowane przez uniwersytety
Zajęcia dydaktyczne odbywają się, według kalendarza ustalonego przez każdy region,
w okresie od 1 września do 30 czerwca, w sumie przez 30-35 tygodni. Rozmiar klas zależy od poziomu
wykształcenia, składają się z minimum 15 uczniów i maksimum 26-27 uczniów w szkole
podstawowej oraz minimum 27 i maksimum 30 uczniów w szkole średniej. Zazwyczaj zajęcia
trwają 50 minut, dziennie jest 5 zajęć z jedną przerwą trwającą maksymalnie 20 minut.
W Portugalii struktura edukacyjna składa się z pionowego systemu szkolnictwa. Portugalski
system edukacyjny jest podzielony na różne poziomy edukacji, zasadniczo sekwencyjne.
Rozpoczyna się w edukacji przedszkolnej, z opcjonalnym cyklem zajęć od 3 do 6 roku życia.
Kontynuowana jest edukacja podstawowa, obejmująca trzy kolejne cykle:
› Pierwszy cykl: czas trwania 4 lata (przewidywany wiek uczęszczania od 6 do 10 roku życia
› Drugi cykl: czas trwania 2 lata (przewidywany wiek uczęszczania między 10 a 12 rokiem
życia), odpowiadający CITE 1
› Trzeci cykl trwający 3 lata (przewidywany wiek uczęszczania od 12 do 15 lat), odpowiadający
CITE 2
Wykształcenie średnie odpowiada trzyletniemu cyklowi (oczekiwany wiek uczestnictwa od 15
do 18 lat) odpowiadającemu CITE 3, który obejmuje siedem rodzajów kursów: Kursy Naukowo18 | Digital Garden for European Schools
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Humanistyczne, Kursy Zawodowe, Specjalistyczne Kursy Artystyczne, Kursy z własnymi
planami (Kursy Naukowo-Techniczne), Kursy Nauczycielskie i Szkoleniowe dla młodzieży.
Szkolnictwo wyższe jest zorganizowane zgodnie z zasadami bolońskimi i jest skierowane do
uczniów, którzy pomyślnie ukończyli szkołę średnią i posiadają kwalifikacje równoważne pod
względem prawnym.
CITE 4 odpowiada szkolnictwu pomaturalnemu, innemu niż wyższe, a CITE 5 odpowiada
programowi krótkoterminowego szkolnictwa wyższego.
CITE 6 obejmuje studia wyższe (lub odpowiednik), a CITE 7 studia magisterskie (lub
równoważne). Wreszcie, CITE 8 obejmuje programy doktoranckie (lub równoważne).
Szkoła rozpoczyna się w połowie września i kończy w połowie czerwca następnego roku. Jest on
podzielony na dwa semestry (wrzesień - grudzień i styczeń - czerwiec), ale nie wszystkie szkoły
mają ten podział wdrożony, są szkoły, które utrzymują trzy semestry (wrzesień - grudzień;
styczeń - kwiecień; maj - czerwiec). Liczebność klas zależy od poziomu nauczania: od 15 do 20
uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych, od 20 do 25 uczniów w szkołach średnich
lub od 25 do 30 uczniów w szkołach średnich. Normalnie zajęcia trwają 50 minut, po których
następuje 10-minutowa przerwa. W zależności od poziomu wykształcenia, w ciągu dnia odbywa
się 4-6 lekcji, a uczniowie idą do szkoły rano lub po południu.
W ostatnich latach szkolnictwo w Polsce zostało zreformowane. Obowiązek szkolny obejmuje
okres od 7 roku życia do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. Struktura systemu edukacyjnego
składa się z następujących etapów:
• Edukacja przedszkolna - od 6 roku życia jest obowiązkowa (1 rok)
• 8-letnia szkoła podstawowa - obowiązek od 7 roku życia (możliwość od 6 roku życia,
jeśli rodzic wyrazi taką wolę)
›

1-3 - nauka wczesnoszkolna- zajęcia nie są podzielone na przedmioty i są prowadzone
przez jednego nauczyciela (chyba że są to zajęcia dodatkowe, takie jak lekcje muzyki,
języka obcego),
› 4-8 - Edukacja odbywa się w ramach różnych przedmiotów, a zajęcia prowadzone są
przez wyspecjalizowanych nauczycieli.

• Szkoły średnie:
›
›
›
›
›

4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnia szkoła branżowa I-go stopnia,
2-letnia szkoła branżowa II-go stopnia,
3-letnia szkoła przysposabiająca do pracy.

• Szkoła policealna
• Wyższa edukacja
Rok szkolny trwa od 1 września zazwyczaj prawie do końca czerwca. Dzieli się na 2 semestry,
które dzielą 2 przerwy: ferie zimowe (2 tygodnie) i wakacje (2 miesiące - lipiec i sierpień).
Dzieci mają również wolne w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rozmiary
klas różnią się w zależności od szkoły, ale zazwyczaj maksymalna liczba uczniów wynosi 30.
W zależności od stopnia edukacji, uczniowie mają różną liczbę zajęć. Plan lekcji skłąda się z około 4
- 8 lekcji dziennie. Lekcja trwa 45 minut. Istnieją 5-minutowe przerwy pomiędzy różnymi
zajęciami i jedna przerwa 15-minutowa.
Rumuńska struktura edukacyjna składa się z pionowego systemu szkolnictwa. Pięć głównych
komponentów stanowi podstawowe filary tego systemu:
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›
›
›
›
›

Edukacja przedszkolna - nie wchodzi w zakres obowiązku szkolnego,
Kształcenie obowiązkowe - pięć lat nauki w szkole podstawowej, cztery lata nauki
w gimnazjum, dwa lata nauki w szkole średniej,
Wyższe wykształcenie średnie - nieobowiązkowe (ostatnie dwa lata w liceum),
Szkolnictwo zawodowe - techniczne szkoły średnie i zawodowe,
Szkolnictwo wyższe - instytucje szkolnictwa policealnego.

Szkoła rozpoczyna się w połowie września i kończy w połowie czerwca następnego roku. Rok
szkolny jest podzielony na dwa semestry (wrzesień - grudzień i styczeń - czerwiec). Liczebność
klas zależy od poziomu wykształcenia: od 15 do 20 uczniów w przedszkolu I szkole podstawowej,
od 20 do 25 uczniów w gimnazjum i od 25 do 30 uczniów w szkole średniej. Normalnie, zajęcia
trwają 50 minut, po których następuje 10-minutowa przerwa. W zależności od poziomu
nauczania, dziennie odbywa się 4-6 lekcji, a uczniowie chodzą do szkoły rano lub po południu.
Cypr ma reputację dobrego szkolnictwa publicznego pod względem wysokości PKB
przeznaczanego na edukację. System edukacji podzielony jest na edukację przedszkolną (wiek
3-6 lat), edukację podstawową (wiek 6-12 lat), szkolnictwo średnie (wiek 12-18 lat) i edukację
wyższą (wiek 18+).
a. Edukacja przedszkolna ma na celu zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie rozwoju zdrowej
osobowości w środowisku doświadczalnym, które pozwala im rozpoznać swoje możliwości
i poprawić wizerunek własny.
b. Edukacja podstawowa ma na celu stworzenie i zapewnienie niezbędnych możliwości nauki
dzieciom, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie rodzinne i społeczne oraz zdolności
umysłowe.
c.Szkolnictwo średnie oferuje dwa trzyletnie cykle kształcenia - Gymnasio (wykształcenie
średnie I stopnia) i Lykeio (wykształcenie średnie II stopnia). Program nauczania obejmuje lekcje
podstawowe, przedmioty interdyscyplinarne oraz różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie
mogą podjąć decyzję o uczęszczaniu do Średniego Szkolnictwa Technicznego i Zawodowego,
które zapewnia wiedzę i umiejętności, które przygotują uczniów do wejścia na rynek pracy lub
kontynuowania nauki w obszarze ich zainteresowań.
d. Edukacja wyższa składa się z publicznych i prywatnych uniwersytetów na Cyprze.
Edukacja w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 5
do 15 lat. Szkolnictwo państwowe, w tym szkolnictwo wyższe, jest opłacane z podatków. W
każdej klasie jest maksymalnie 25 uczniów. Dzień w szkole na Cyprze zaczyna się między 7.30
i zazwyczaj kończy się między 13.15 a 13.30, w zależności od szkoły i klasy. Każdego dnia
uczniowie uczęszczają na siedem 45-minutowych lekcji lub osiem 40-minutowych,
w zależności od klasy, z trzema przerwami trwającymi łącznie 40 minut.
Rok szkolny składa się z 2 semestrów, rozpoczynających się we wrześniu i kończących się na
początku czerwca. Pierwszy semestr kończy się przed Bożym Narodzeniem, a drugi zaczyna
się 6 stycznia. Najważniejsze święta w roku szkolnym to Boże Narodzenie i Wielkanoc, a każde
z nich ma dwutygodniową przerwę. Przerwa wakacyjna zaczyna się w czerwcu, a kończy we
wrześniu.
W tej samej sekcji przeanalizowaliśmy obecną sytuację dotyczącą programu nauczania i
zauważyliśmy kilka różnic pomiędzy krajami zaangażowanymi w nasze partnerstwo. Na
przykład, we Włoszech każda szkoła jest odpowiedzialna za Plan Oferty Edukacyjnej (POF),
który przedstawia podstawowy dokument konstytutywny tożsamości kulturowej i projektowej
samej szkoły. Autonomia szkół jest realizowana w ogólnych ramach odniesienia ustanowionych
przez MIUR (Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych), na mocy ustawy 107 z 2015 roku,
w celu zagwarantowania jednolitego charakteru systemu edukacji.
W Portugalii program nauczania drugiego stopnia kształcenia podstawowego i gimnazjum
został zmieniony w latach 2012-2013. Nowy program nauczania ma na celu ustalenie standardów
podstawowych umiejętności, które mają być osiągnięte przez wszystkich uczniów w zakresie
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języka portugalskiego, matematyki, nauk ścisłych i języków obcych, oraz zapewnienie szkołom
większej elastyczności w zarządzaniu programem nauczania.
W Polsce przedmioty nauczane w szkole podstawowej to: język polski, język obcy współczesny,
drugi język współczesny (VII-VIII), matematyka, przyroda (IV), biologia (V-VIII), geografia
(V-VIII), fizyka (VII-VIII), chemia (VII-VIII), historia, muzyka (IV-VII), sztuki plastyczne
(IV-VII), technika (IV-VI), informatyka, wychowanie fizyczne (ogólne zajęcia rozwojowe w
zakresie rekreacji ruchowej dostosowane do wieku rozwojowego), poradnictwo zawodowe (VIIVIII), wiedza o społeczeństwie (VIII) oraz edukacja dla bezpieczeństwa (VIII). Przedmiotami
opcjonalnymi są religia lub etyka (wybór należy do rodziców) oraz wychowanie do życia
rodzinnego (od klasy V - decyzja należy do rodziców).
W Rumunii wszystkie szkoły państwowe stosują Krajowy Program Nauczania (75%), który
jest zorganizowany w siedmiu obszarach nauczania: Język i Komunikacja, Matematyka i Nauki
Przyrodnicze, Ludzie i Społeczeństwo, Sztuka, Wychowanie Fizyczne, Technologie, Doradztwo
i Poradnictwo. Jednocześnie każda jednostka instytucjonalna posiada również Szkolny Program
Nauczania (25%), który jest ustalany po konsultacji z uczniami i ich rodzicami.
Formalny system edukacji na Cyprze jest wysoce scentralizowany i kontrolowany przez państwo.
Programy nauczania i podręczniki szkolne są ustalane przez inspektorat poszczególnych
przedmiotów, powołany przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży, wraz z
wytycznymi dotyczącymi realizacji krajowego programu nauczania.
Ministerstwo jest odpowiedzialne zarówno za szkoły publiczne, jak i prywatne, a jego
zakres obowiązków obejmuje monitorowanie i ewaluację szkół publicznych i prywatnych,
monitorowanie wdrażania przepisów dotyczących szkół, kontrolę kadry nauczycielskiej,
planowanie kształcenia i praktyk nauczycieli w szkołach, itp. Podjęto kroki na rzecz większej
autonomii w szkole.
Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie szkoły są proszone o opracowanie planów działania
w oparciu o ich specyficzne potrzeby i cele strategiczne określone przez Ministerstwo Edukacji.
Ogólnie rzecz biorąc, autonomia szkół pozostaje ograniczona, ponieważ dyrektorzy szkół nie
mają swobody decyzyjnej w kwestiach budżetowych, ani w kwestii mianowania nauczycieli, przy
czym obie te organizacje są zorganizowane centralnie.
Ostatni aspekt, na którym skupiliśmy się w tej pierwszej części, dotyczy priorytetów / celów.
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że cele kształcenia, o których mowa w ust. 7 ustawy 107, do
których określenia wzywa się szkoły włoskie, brzmią następująco:
› poprawa i doskonalenie umiejętności językowych
› wzmocnienie umiejętności matematyczno-logicznych i naukowych
› wzmocnienie umiejętności w zakresie praktyki muzycznej, kultury i sztuki oraz historii sztuki,
kina, technik i mediów produkcji i dyfuzji obrazów i dźwięków
› rozwój umiejętności w zakresie aktywnego, demokratycznego obywatelstwa
› i samokształcenia w zakresie przedsiębiorczości
› rozwój odpowiedzialnego zachowania inspirowanego wiedzą i poszanowaniem prawa,
równowagi ekologicznej, dziedzictwa krajobrazowego i działalności kulturalnej
› umiejętność posługiwania się sztuką, technikami i mediami służącymi do wytwarzania
› i rozpowszechniania obrazów
› wzmocnienie dyscyplin ruchowych i rozwój zachowań inspirowanych zdrowym stylem życia
› rozwój umiejętności cyfrowych uczniów
› wzmocnienie metodologii i działań laboratoryjnych
› zapobieganie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
› wzmocnienie szkoły jako aktywnej społeczności
› popołudniowe otwarcie szkół
› zwiększenie liczby programów szkolno-pracowniczych w drugim cyklu kształcenia
› doskonalenie zindywidualizowanych kursów szkoleniowych i zaangażowanie uczniów i
studentów
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› określenie ścieżek i funkcjonalnych systemów nagradzania i podnoszenia kwalifikacji uczniów
i studentów
› umiejętność czytania i pisania oraz doskonalenie znajomości języka włoskiego jako drugiego
języka, poprzez kursy i warsztaty dla osób posiadających obywatelstwo lub nieznających języka
włoskiego
› definicja systemu orientacji.
Wśród priorytetów w dziedzinie edukacji w Portugalii można wymienić:
›
ukierunkowanie na obszary geograficzne o niekorzystnej sytuacji społecznej i odsetku osób
przedwcześnie kończących naukę, powyżej średniej krajowej
› promowanie sukcesów uczniów poprzez poprawę jakości nauczania; rozwiązywanie
problemów dyscyplinarnych, przedwczesnego kończenia nauki i nieobecności w szkole
› poprawa wejścia na rynek
› promowanie koordynacji między szkołami, społeczeństwem obywatelskim i instytucjami
szkoleniowymi; oraz lepsze dostosowanie do potrzeb uczniów
› konkurencyjność zewnętrzna i spójność wewnętrzna będą podstawą strategii Portugalii na
cykl programowania 2020-2027, z silnym zaangażowaniem w edukację, jako istotne czynniki
rozwoju kraju
› zwalczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i inwestowanie w szkolenia zawodowe
dla młodzieży i osób dorosłych, jako czynnik rozwoju osobistego i zawodowego, zwiększający
szanse na zatrudnienie, konkurencyjność przedsiębiorstw i obywatelstwo.
W odniesieniu do Polski określono następujące priorytety:
› wdrożenie nowej podstawy programowej w szkołach średnich ze szczególnym uwzględnieniem
kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i matematyki
› rozwijanie niezależności, innowacyjności i kreatywności uczniów
› wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym naciskiem na kształcenie osób
dorosłych
› zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznego i pedagogicznego
dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem różnorodności ich rozwoju i potrzeb edukacyjnych
› wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod nauczania na odległość w edukacji
› wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i przestrzeganie norm społecznych
› organizacja procesów edukacyjnych w sposób przyjazny dla nauki
› uwzględnianie różnych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie edukacyjnym
› edukacja uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
Edukacja w Rumunii, przewiduje następujące priorytety:
› stworzenie otwartego, innowacyjnego systemu edukacyjnego, który będzie odpowiadał
potrzebom współczesnego społeczeństwa
› poprawa procesu uczenia się poprzez efektywne i skuteczne wykorzystanie zasobów
edukacyjnych, zwłaszcza cyfrowych
› zapewnienie równych szans edukacyjnych lub równości wszystkich dzieci, w tym tych, które
należą do grup w niekorzystnej sytuacji
› opracowanie nowoczesnych, cyfrowych instrumentów służących podnoszeniu jakości
kształcenia
› szkolenie nauczycieli tak, aby posiadali oni niezbędne umiejętności i zdolności
› rozwój relacji między szkołami a sektorami gospodarki, a tym samym dostosowanie procesu
uczenia się do potrzeb społeczeństwa.
Na Cyprze szkoły starają się zapewnić równe szanse edukacyjne dla wszystkich uczniów.
Główne cele to:
›
›
›

oferowanie kompleksowej wiedzy przygotowującej uczniów do nauki lub orientacji zawodowej
promowanie i rozwijanie osób mając na uwadze zdrowie, intelekt i etykę
tworzenie kompetentnych, demokratycznych i praworządnych obywateli utrwalenie
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tożsamości narodowej, wartości kulturowych, globalnych ideałów
› wolności, sprawiedliwości, pokoju, miłości i szacunku dla ludzi
› promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy między ludźmi.
B) W DALSZEJ CZĘŚCI ROZWAŻALIŚMY GŁÓWNE POTRZEBY ZARÓWNO
UCZNIÓW, JAK I NAUCZYCIELI, KTÓRE EDUKACJA W NASZYCH KRAJACH/INSTYTUCJACH STARA SIĘ ZASPOKOIĆ.
Przedstawione poniżej informacje dowodzą, że istnieje sporo podobieństw między partnerami.
Główne potrzeby edukacyjne uczniów włoskich, uczęszczających do różnych szkół, na
różnych poziomach, można podsumować w następujący sposób:
› większa tygodniowa elastyczność szkoły i możliwość odrabiania pracy domowej po południu
z kolegami z klasy i nauczycielami, a nie w domu (szkoła podstawowa) potrzeba mniej formalnych
relacji między nauczycielami a uczniami (gimnazjum)
› większe zaangażowanie uczniów, aby nie być tylko biernym słuchaczem (szkoła średnia)
› potrzeba zwiększenia możliwości spotkań z organizacjami i podmiotami spoza świata
szkolnego (szkoła średnia).
W odniesieniu do potrzeb nauczycieli należy wspomnieć o:
› potrzebie promowania integracyjnej działalności edukacyjnej, również o charakterze
dyscyplinarnym i w jej interdyscyplinarnych powiązaniach, we współpracy z uniwersytetami,
ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami
› potrzebie zwiększenia motywacji uczniów do nauki
› potrzebie zachęcania do integracji pomiędzy zajęciami programowymi i pozaszkolnymi, w
celu promowania inicjatyw o dużej wartości społecznej.
Główne potrzeby edukacyjne uczniów z Portugalii można podsumować w następujący
sposób:
› potrzeba przeciwdziałania głównym predyktorom niepowodzeń poprzez przyjęcie rozwiązań
odpowiednich do konkretnych kontekstów i potrzeb uczniów
› potrzeba promowania szkoły integracyjnej, w której każdy uczeń, niezależnie od swojej
sytuacji osobistej i społecznej, znajdzie odpowiedzi, które umożliwią mu zdobycie takiego
poziomu kształcenia i szkolenia, który pozwoli mu na pełną integrację społeczną
› potrzeba zapewnienia równego dostępu do szkół publicznych, promując sukcesy edukacyjne,
a tym samym równe szanse
› potrzeba wdrożenia wielopoziomowych, uniwersalnych, selektywnych i dodatkowych
środków, które są odpowiednie dla uczenia się i integracji uczniów.
Odnosząc się do potrzeb nauczycieli, należy wspomnieć o następujących kwestiach:
› potrzeba pełnienia funkcji odpowiadających potrzebom każdego ucznia w szkole, która jest
przeznaczona "dla wszystkich" potrzeba bycia "aktywnym realizatorem" jako agent programu
nauczania, a nie "konsument program nauczania"
› potrzeba aktywnego uczestnictwa w procesie innowacji edukacyjnych, jako decydujący czynnik w
pożądanych renowacjach pedagogicznych
› potrzeba integracji i stawienia czoła globalizacji, nie pozwalając jednak na manipulowanie edukacją,
budowanie i wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej, od rzeczywistości lokalnej, od wewnętrznej
do zewnętrznej, od lokalnej do globalnej.
W Polsce szkoły mają przekazywać wiedzę i informacje, ale także rozwijać umiejętności
społeczne uczniów, rozwijać ich emocje, ale także umiejętności krytycznego myślenia
i przedsiębiorczości. Kolejnym celem szkoły, który znajduje się w podstawie programowej, jest
zainteresowanie uczniów poznawaniem świata, co jest niezbędnym sposobem motywowania ich
do poszukiwania i pogłębiania wiedzy w przyszłości. Szkoły w Polsce koncentrują się również
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na przekazywaniu postaw otwartości na świat, czyli osobistej i społecznej odpowiedzialności.
Warto zauważyć, że w programie nauczania szkoły w Polsce deklarują, że zapewnią uczniom
dostęp zarówno do źródeł informacji, jak i nowoczesnych technologii.
Główne potrzeby nauczycieli:
› dostarczenie wiedzy na temat metodologii nauczania zindywidualizowanego
› wiedza o tym, jak motywować uczniów
› rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i jak pracować z rodzicami
› dodatkowe szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi TIK podczas lekcji i większa swoboda
w decydowaniu o przebiegu lekcji.
Nauczyciele są bardzo często ograniczeni obowiązkiem realizacji podstawy programowej.
Ze względu na stosunkowo dużą ilość materiału do przerobienia, często nie mają czasu na
uatrakcyjnienie swoich zajęć. Szkoła ma więc do dyspozycji szybkie przerabianie materiału,
które opiera się głównie na teorii. Wielu nauczycieli również nie ma wystarczającej wiedzy na
temat indywidualizacji lub nie zwraca na nią uwagi. W dzisiejszych czasach uczniowie preferują
inny styl nauczania. Bardziej interesują ich lekcje, w których wykorzystywane są narzędzia TIK
i praktyczne przykłady. W Polsce jest pod tym względem coraz lepiej, ale wciąż brakuje dobrego
wyposażenia wielu szkół w nowoczesne technologie i odpowiednie, bezpłatne szkolenia dla
nauczycieli.
Główne potrzeby edukacyjne studentów rumuńskich dotyczą następujących kwestii:
› potrzeba tworzenia i rozwijania tych zdolności i umiejętności, które pozwolą im
z powodzeniem wejść na rynek pracy
› potrzeba rozwijania ich kreatywności i ducha przedsiębiorczości w celu przyczynienia się do
ewolucji społeczeństwa, do którego należą
› potrzeba wypracowania obywatelskiej i demokratycznej postawy, tak aby stali się
odpowiedzialnymi obywatelami, strażnikami demokratycznych wartości i zasad
› potrzeba rozwinięcia ich elastyczności i zdolności przystosowawczych, które pomogą
› im stawić czoła wyzwaniom zglobalizowanego świata w obliczu ciągłych zmian.
Jeśli chodzi o potrzeby nauczycieli, należy wspomnieć o następujących kwestiach:
› potrzeba dostosowania technik nauczania zarówno do potrzeb swoich uczniów, jak i do
zmian zachodzących w społeczeństwie (zwłaszcza w dziedzinie technologii)
› potrzeba zwiększenia motywacji uczniów do nauki
›
potrzeba bardzo dobrego poznania swoich uczniów, aby mogli oni oferować doradztwo
i poradnictwo zawodowe
› potrzeba rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych i relacyjnych w celu dobrej
współpracy z rodzicami uczniów i innymi organizacjami lokalnymi odgrywającymi rolę
w edukacji.
Na Cyprze szkoły mają na uwadze następujące potrzeby uczniów:
› potrzeba przestrzegania praw w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, jak również prawa do
swobodnego wyrażania poglądów religijnych i innych przekonań
› potrzeba płynnej integracji uczniów z różnymi kulturami i językami, potrzeba
zaawansowanych i zróżnicowanych programów nauki języka greckiego dla dzieci
repatriantów i obcokrajowców, aby zwiększyć skuteczność komunikacji i płynniejszą
integrację ze społeczeństwem lokalnym
› potrzeba silnego obywatelstwa, które jest nauczane na kilku przedmiotach; osobny
przedmiot "obywatelstwo" na poziomie szkoły średniej II stopnia został zastąpiony w latach
2017/2018 podejściem przekrojowym, stosowanym głównie na lekcjach historii i języka
greckiego. Inne przedmioty integrujące edukację obywatelską na poziomie podstawowym
i średnim obejmują nauki społeczne, etykę/wychowanie religijne, edukację zdrowotną,
wychowanie fizyczne i STEM (Komisja Europejska, 2018a).
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› potrzeba zwiększenia motywacji uczniów do nauki
›
potrzeba zapewnienia równego dostępu do szkół publicznych i promowanie sukcesów
edukacyjnych
› potrzeba włączenia się do różnych programów promujących aktywność obywatelską
przez całe życie (np. szkoły UNESCO, Młodzi Wolontariusze, MEDIMUN).
Jeśli chodzi o nauczycieli, na Cyprze zwraca się uwagę na następujące kwestie:
› Wprowadzono politykę rozwoju zawodowego, aby pomóc nauczycielom szkół publicznych w
ciągłym rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności. Nauczyciele na Cyprze mają znaczną autonomię w
stosunku do własnej praktyki nauczania
› Zapotrzebowanie na konferencje edukacyjne, warsztaty szkoleniowe i szkolenia w
miejscu pracy. Cypryjski Instytut Pedagogiczny zapewnia dostosowane do potrzeb szkolenie
dla nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej, obejmujące takie obszary jak zapobieganie
rasizmowi, stereotypy, empatia i praktyki w zakresie nauczania kontrowersyjnych kwestii
(Komisja Europejska, 2018b)
› potrzeba wdrożenia różnych programów europejskich
› potrzeba wzmocnienia własnej tożsamości kulturowej w realiach społeczeństwa
C) KOLEJNYM ASPEKTEM, DO KTÓREGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ PODEJŚĆ,
BYŁA RELACJA POMIĘDZY SZKOŁĄ A INNYMI LOKALNYMI / REGIONALNYMI
INSTYTUCJAMI ZAINTERESOWANYMI / ODGRYWAJĄCYMI ROLĘ W
EDUKACJI.
Ponieważ nasz projekt podkreśla znaczenie współpracy, chcieliśmy poznać obszary wspólnego
zainteresowania tych organizacji, które mogłyby zaangażować się we wspieranie działań
prowadzonych przez szkoły.
We Włoszech za stosunki z władzami lokalnymi i z terytorialnymi odpowiada dyrektor placówki
oświatowej, w rzeczywistości ust. 14 ustawy 107 stanowi: "W celu przygotowania planu, dyrektor
szkoły promuje niezbędne stosunki z władzami lokalnymi oraz z różnymi instytucjami, środowiskami
kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi działającymi na danym terytorium; bierze również pod
uwagę propozycje i opinie sformułowane przez organy i stowarzyszenia rodziców, a w przypadku
szkół średnich - uczniów". Zasadniczo oznacza to, że w kontekście celów edukacyjnych uznanych
za istotne przez instytucję edukacyjną oraz w działaniach projektowych, szkoły będą mogły
uwypuklić wramach PTOF związek z terytorium lub z kontekstem kulturowym, społecznym
i gospodarczym, do którego należą.
W szczególności, rodzice uczniów wszystkich poziomów i klas szkoły wybierają swoich
własnych przedstawicieli w organach kolegialnych (rady klasowe lub międzyklasowe i w radach
szkoły/instytutu) i mają prawo do spotkań na terenie szkoły, do wykonywania swojego prawa do
demokratycznego uczestnictwa w życiu szkolnym.
Wprowadzenie programów typu "praca-szkoła" pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem lub
innymi rodzajami działalności, ze względu na cechy silnej integracji pomiędzy działaniami
rozwijanymi w różnych obszarach, zakłada zarządzanie przepływem informacji pomiędzy
różnymi kontekstami i przedmiotami, z których każdy nie ogranicza się jedynie do realizacji
działań w ramach swoich kompetencji, ale musi również zarządzać związkiem z działaniami
prowadzonymi przez inne przedmioty. W tym kontekście podstawowe znaczenie ma dzielenie
się przez rodziny wartością wychowawczą programów pracy w szkole oraz zwracanie uwagi na
potrzeby uczniów, których motywacje muszą być szanowane i cenione.
W Portugalii kultura szkolna wpływa na operacjonalizację zmian w edukacji, a rola nauczyciela
jest przez to skażona, ponieważ kultura miejsca pracy ma bezpośredni wpływ na to,jak nauczyciele
postrzegają osiągnięcia swoje i swoich uczniów. W tym sensie, w Lousadzie, podobnie jak w
całym kraju, istnieje silne zaangażowanie wśród grup, szkół oraz aktywny udział rodziców
uczniów i władz lokalnych. Silne zaangażowanie instytucji lokalnych w realizację projektów
edukacyjnych i społecznych, a także udział w projektach krajowych, przyczyniły się do
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waloryzacji i promocji wizerunku jakości.
Ministerstwo Edukacji i organizacje pozarządowe łączą swoje wysiłki na rzecz promowania
edukacji ekologicznej, rozwoju obywatelskiego, rozwoju i budowania potencjału
w najbardziej zróżnicowanych dziedzinach nauki. System edukacji ma również wsparcie
różnych sponsorów i fundacji, których celem jest poprawa jakości życia ludzi.
W Polsce szkoły realizują różne programy lokalne lub projekty unijne, poprzez które
współpracują z różnymi organizacjami. Władze lokalne, które finansują szkoły publiczne
lub realizowane przez nie programy, przyczyniają się do wyposażania szkół w odpowiedni
sprzęt lub do wspierania uczniów potrzebujących pomocy. Szkoły często współpracują
także z Ośrodkami Pomocy Społecznej (aby jak najlepiej pomagać uczniom i ich rodzinom),
z Poradniami Psychologicznymi, z Ośrodkami Medycznymi, w których zapewniają opiekę
zdrowotną. Funkcjonariusze policji organizują rozmowy z uczniami i ich rodzicami
w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości na
temat ryzyka i konsekwencji popełniania nielegalnych czynów. Istnieją również instytucje
i organizacje, które wspierają edukację ekologiczną. Organizowane są różne działania
środowiskowe, np. Sprzątanie Świata, Segregacja Śmieci. Ponadto, szkoły podejmują współpracę
z innymi instytucjami edukacyjnymi, szkołami, uczelniami w celu rozwoju uczniów. Uczniowie
biorą udział w różnych konkursach. Mogą uczestniczyć w Dniach Otwartych Szkół, gdzie mogą
dowiedzieć się więcej o miejscu swojej przyszłej edukacji. Uczelnie często organizują ciekawe
wykłady, zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki współpracy z rodzicami i władzami
lokalnymi, szkoły często organizują imprezy dla szkoły i uczniów. Ponadto, szkoły współpracują
z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami non- profit, dając uczniom możliwość zapoznania
się z pracą w różnych sektorach i rozwojem ich zainteresowań.
Współpraca z różnymi instytucjami / organizacjami obejmuje takie obszary jak: zdrowie,
pomoc finansowa, pomoc psychologiczna, bezpieczeństwo, rozwój edukacji, przedsiębiorczość,
bezpieczeństwo, tolerancja, technologie, udział w różnych wydarzeniach.
W Rumunii proces edukacyjny, jako złożony, obejmuje dużą liczbę partnerów, których role
muszą być zharmonizowane, tak aby wszyscy w pozytywny sposób przyczyniali się do rozwoju
naszego społeczeństwa. Władze lokalne reprezentują jednego z tak ważnych partnerów,
ponieważ w Rumunii są członkami zarządu, biorą udział w procesie podejmowania decyzji;
również wspierają finansowo szkoły i są inicjatorami lub współpracownikami wielu projektów
edukacyjnych (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet europejskim)
Organizacje pozarządowe stają się coraz bardziej widoczne i aktywne w życiu szkoły; inicjują
lub wspierają programy i projekty w następujących dziedzinach edukacji: ochrona środowiska,
edukacja zdrowotna, promocja praw dziecka, rozwój osobisty i zawodowy uczniów i nauczycieli.
Podmioty gospodarcze to kolejna kategoria partnerów, których wkład ma istotne znaczenie,
zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój określonych kompetencji i umiejętności uczniów, którzy uczą
się w szkołach technicznych i zawodowych. Te podmioty mogą zapewnić praktykę potrzebną
naszym uczniom, aby byli odpowiednio przygotowani do pracy.
Na Cyprze sytuacja jest podobna do innych, w tym sensie, że szkoły współpracują z różnymi
organami, służbami i organizacjami, prywatnymi i publicznymi, na Cyprze i poza nim,
w zakresie organizowania zajęć sportowych i kulturalnych.
Rezultatem współpracy są programy związane z promocją zdrowia i rozwojem najsłabszych grup
uczniów, takie jak programy DRASE i EAYP, a także program Grecki dla dzieci z biografią imigrantów.
Opracowywanie i wdrażanie programów europejskich w jednostkach szkolnych z różnych
przedmiotów wzmacnia współpracę pomiędzy nauczycielami z UE. Szkoły współpracują
z organizacjami pozarządowymi w celu wspierania edukacji ekologicznej, a także z artystami
w celu promowania kreatywności i integracji społecznej.

26 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Istnieje jednak silna potrzeba stworzenia elastycznych i równoważnych metod nauczania,
łączących szkołę i lokalnych przedsiębiorców.
D) NA KONIEC POSTANOWILIŚMY ZAJĄĆ SIĘ BARDZO WAŻNYM, ACZKOLWIEK
DELIKATNYM ASPEKTEM: ZWIĄZKIEM POMIĘDZY PROCESEM NAUCZANIA/
UCZENIA SIĘ A RZECZYWISTYM ŚWIATEM.
Uważamy to za nieco delikatne, ponieważ wiele osób, w tym nauczycieli, uważa, że rolą szkoły
jest przekazywanie informacji i pomaganie uczniom w zdobywaniu wiedzy. Zapominamy więc,
że umiejętności i kompetencje rozwijane w szkole powinny być bezpośrednio powiązane
z rynkiem pracy i zainteresowaniami naszych uczniów. Oto rzeczywistość w każdym z krajów
partnerskich.
We Włoszech, program pracy w szkole, wprowadzony do systemu szkolnego jako metodologia
nauczania na kursach drugiego stopnia przez art. 4 ustawy 28/3/2003 n. 53 i zdyscyplinowanej
przez następujący dekret legislacyjny 15/4/2005 n. 77, ma na celu zapewnienie młodym ludziom
w wieku od 15 do 18 lat, oprócz podstawowej wiedzy, zdobycia umiejętności, które mogą być
wykorzystane na rynku pracy.
Programy szkół zawodowych są opracowywane na podstawie różnego rodzaju umów
z przedmiotami publicznymi i prywatnymi i są ustalane przez instytucje edukacyjne w celu
zachęcenia do integracji szkół z innymi przedmiotami z tego obszaru, aby przybliżyć młodym
ludziom świat pracy i miejsca pracy. Szczególne przepisy prawne podkreślają cele, do których
należy dążyć przy opracowywaniu tych ścieżek:
› stworzenie elastycznych i równoważnych metod nauczania z kulturowego iedukacyjnego
punktu widzenia, odpowiednich do wyników drugiego cyklu kształcenia, które łączą szkolenie
w klasie z praktycznym doświadczeniem;
› wzbogacenie szkoleń nabytych w szkole i kursów szkoleniowych o umiejętności, które można
wykorzystać na rynku pracy;
› zachęcanie młodych ludzi do ukierunkowywania się w celu wzmocnienia ich osobistych
powołań, zainteresowań, indywidualnego zakotwiczenia do nauki;
› stworzenie organicznego związku między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, a
światem pracy i społeczeństwem obywatelskim, umożliwiającego aktywny udział w procesach
szkoleniowych różnych zaangażowanych podmiotów;
› korelacja oferty szkoleniowej z rozwojem kulturalnym, społecznym i gospodarczym danego
terytorium.
Niezbędnymi warunkami do planowania programów pracy w szkołach jest zatem analiza
potrzeb szkoleniowych na danym terenie i ich korelacja z Planem oferty szkoleniowej oraz
specyfiką programów nauczania instytucji edukacyjnych. Konkretnie rzecz ujmując, kursy
szkoleniowe odbywają się poprzez naprzemienność momentów nauki i doświadczeń
w kontekście pracy, z podziałem celów pomiędzy szkołę a biznes, a także wspólną orientacją na
potrzeby szkoleniowe uczniów. Programy szkół zawodowych są opracowywane i wdrażane przez
szkołę lub instytucję szkoleniową, na podstawie specjalnych porozumień z przedsiębiorstwami,
ich stowarzyszeniami, izbami handlowymi, przemysłowymi, rzemieślniczymi i rolniczymi lub
z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym z trzecim sektorem.
Organizacje w coraz większym stopniu wymagają od osób fizycznych pewnych umiejętności
technicznych i ogólnych, w tym kwalifikacji akademickich, znajomości języków, umiejętności
obsługi komputera, pracy w zespole, dostępności, organizacji, dynamiki, przywództwa, itp.
W tym kontekście, portugalski system edukacji, śledzony na szczeblu lokalnym, koncentrował się
zasadniczo na promowaniu wiedzy naukowej, ale także technicznej, umożliwiając kompetencje
przekrojowe, przyjmując tym samym decydującą rolę w osiąganiu doskonałości zawodowej.
Zostały opracowane również zasady działania i wytyczne dla rozwoju obszarów autonomii poza
programem nauczania, organizacji edukacyjnej, z głównym naciskiem na przyszłe możliwości
zatrudnienia i zainteresowania uczniów.
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W Polsce system edukacji nadal kuleje. Poziom nauczania zależy od szkoły i zaangażowania
nauczycieli oraz aspektów technicznych, takich jak odpowiednie materiały i wyposażenie
technologiczne. Tradycyjny system nauczania jest nadal stosowany w Polsce. Zajęcia są
nadal bardzo teoretyczne, a uczniom często brakuje praktycznego podejścia do tematu
ze strony nauczycieli. Chociaż wiele szkół stara się wprowadzać zmiany w tym zakresie,
realizując samodzielnie różne projekty i szukając sposobu na zwiększenie efektywności
nauczania, to w niektórych szkołach, zajęcia są często nudne dla uczniów. Nauczyciele
nie są przeszkoleni w zakresie wykorzystania narzędzi TIK podczas zajęć w celu
zwiększenia aktywności
i zainteresowania uczniów. Program nauczania jest bardzo intensywny, co utrudnia indywidualną
pracę podczas lekcji. Pomimo różnych niedociągnięć, dzięki realizacji różnych projektów
i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, wielu szkołom udaje się odpowiedzieć na
potrzeby uczniów. Są organizowane ciekawe zajęcia i imprezy, które rozwijają zainteresowania
uczniów. Jednak wiele zmian i wysiłków ze strony nauczycieli jest nadal potrzebnych, aby
edukacja była bardziej efektywna i interesująca na poziomie szkoły podstawowej.
W Rumunii zasoby materialne oferowane przez szkoły powinny być w korelacji z profilem
tych szkół, zwłaszcza w szkole średniej. Na przykład w tych placówkach edukacyjnych, które
skupiają się na przedmiotach humanistycznych, istnieją specjalne laboratoria do rozwijania
kompetencji komunikacyjnych uczniów (zarówno w języku ojczystym, jak i w językach
obcych), natomiast w szkołach, które skupiają się głównie na naukach ścisłych, istnieje więcej
laboratoriów informatycznych/chemicznych/fizycznych.
Niestety, w rumuńskim systemie edukacji, akcent pada głównie na część teoretyczną.
Od studentów oczekuje się, że będą znali wiele informacji, zapamiętywali dane, ale brakuje
im umiejętności praktycznych. Sytuacja ta jest spowodowana ograniczonymi środkami
finansowymi, które nie zapewniają instrumentów/gadżetów/oprogramowania/urządzeń
niezbędnych do rozwijania innych kluczowych, praktycznych umiejętności i kompetencji,
bez których nasi uczniowie nie mogą zdobyć upragnionej pracy. W celu zrekompensowania
niewystarczających inwestycji w tę praktyczną stronę, szkoły starały się rozwijać wyżej
wymienione kompetencje poprzez projekty pozaszkolne.
Na Cyprze odnotowano dalszy wzrost poziomu wykształcenia, jednak ze względu na szczególne
cechy cypryjskiego rynku pracy, nadal wyzwaniem pozostaje niepełne wykorzystanie
umiejętności. Podjęto działania mające na celu podniesienie poziomu kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych, ale atrakcyjność obu sektorów i uczestnictwo
w nich pozostają na niskim poziomie.
Usługi doradcze i kształcenie zawodowe są zależne od Administracji Szkolnictwa Średniego.
Jego głównym celem jest rozwój osobisty, społeczny, edukacyjny i zawodowy uczniów, mający
za podstawową zasadę specyfikę każdej jednostki. Uczniowie rozwijają m.in. niezbędne
umiejętności i zdolności, które umożliwią im podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawach
edukacyjnych/zawodowych lub osobistych. Poznają charakter i wymagania różnych zawodów, a
także współczesne zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe oraz ich wpływ na lokalny
i międzynarodowy rynek pracy, dzięki czemu dokonują właściwych wyborów edukacyjnych.
ROZWAŻANIA KOŃCOWE
Po dokładnej analizie głównych elementów charakteryzujących kontekst edukacyjny w Europie,
zauważyliśmy kilka wyzwań, przed którymi stoi obecnie większość szkół, niezależnie od
kraju, do którego należą. Większość z tych wyzwań różni się od tych, zkt órymi musiały sobie
radzić poprzednie pokolenia nauczycieli, dlatego też należy wspomnieć o niektórych zmianach,
które zaszły w ostatnich latach i które doprowadziły do pojawienia się tych wyzwań.
Po pierwsze, świat, w którym żyjemy, obejmuje technologiczną przyszłość, dlatego też to, jak
i czego uczymy w naszym systemie edukacji, musiało zostać zmienione, aby nadążać za rosnącymi
wymaganiami XXI wieku. Dlatego też, włączenie technologii do naszego nauczania stało się
doskonałym sposobem na aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, zwłaszcza
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że media cyfrowe są stale obecnym elementem w życiu dzisiejszej młodzieży. Interaktywne
tablice lub urządzenia mobilne zaczęły być wykorzystywane do wyświetlania obrazów i filmów,
ponieważ pomagały studentom w wizualizacji nowych koncepcji akademickich. Nauka stała się
bardziej interaktywna, odkąd technologia stała się jej nieodzowną częścią, a uczniowie mogą
teraz fizycznie angażować się podczas lekcji, jak również błyskawicznie badać swoje pomysły,
co rozwija autonomię. Wykorzystanie urządzeń mobilnych, takich jak iPady i/lub tablety, do
nagrywania wyników, robienia zdjęć/video lub dzielenia się swoją pracą, okazało się być wielkim
sprzymierzeńcem nauczyciela w walce z monotonią i nudą.
Po drugie, koncepcja nauczyciela stojącego przed salą pełną uczniów, którzy słuchają i reagują
na wskazówki, coraz bardziej odchodzi do przeszłości. Chociaż nie jest to całkowicie nowe
podejście, przestrzeń do nauki uczniów stała się szersza, niż typowa sala lekcyjna, którą
kiedyś znaliśmy. Pozwoliło to uczniom stać się partnerami lub współtwórcami ich własnej
nauki. Doświadczenia, które sprzyjają współpracy, komunikacji i pracy zespołowej wszystkich
uczniów odbywają się zazwyczaj poza ścianami klasy. Dlatego też nauczyciele coraz częściej
zachęcają do tworzenia takich projektów edukacyjnych między jednostkami, małymi grupami
lub większymi grupami, w których uczniowie mogą uczyć się zarówno w szkole, jak i w domu,
współpracując i wykorzystując swoją wiedzę do rozwiązywania rzeczywistych problemów.
Po trzecie, w erze cyfrowej świat informacji jest na wyciągnięcie ręki za pomocą jednego
kliknięcia przycisku lub prostego polecenia głosowego, a wraz z postępem technologicznym,
uczniowie muszą rozwijać swoją naukę. W związku z tym, technologia nie jest już czynnikiem
motywującym do nauki - jest ona niezbędna. Udowodniono, że konsekwentne korzystanie
z technologii mobilnych zapewnia uczniom więcej umiejętności na przyszłość, zwłaszcza
w zakresie obywatelstwa cyfrowego. Kolejną zmianą, jaka nastąpiła w ostatnich latach, jest
wykorzystanie gier w nauce. Gamifikacja była gorącym tematem jeszcze kilka lat
temu. W dzisiejszych czasach wielu pedagogów zgadza się, że wykorzystanie gier
cyfrowych w procesie uczenia się może rzeczywiście pomóc w zwiększeniu zaangażowania
uczniów i dać nauczycielom użyteczne narzędzia do analizy zaangażowania uczniów.
Znacząca zmiana nastąpiła nie tylko w odniesieniu do tego, co stanowi salę lekcyjną (ponieważ
technologia wyeliminowała granice ścian klas), ale także w odniesieniu do sposobu prowadzenia
zajęć. Rozglądając się dookoła, zauważamy, że większość zawodów traktuje każdy przypadek
inaczej. Na przykład, lekarz ma zindywidualizowane plany leczenia dla każdego pacjenta.
Nauczyciele zdali sobie sprawę, że edukacja nie powinna być inna i że stary model nauczania
i uczenia się, który pasuje do wszystkich uczniów, jest przestarzały i nie może już spełniać
celów edukacji XXI wieku. Tak więc, w ciągu ostatnich 10 lat, rolą nauczyciela stało się
bycie facylitatorem uczenia się, a uczniowie zyskali większą kontrolę nad własną podróżą
edukacyjną. W przeszłości wszystkie dzieci wykonywały tę samą pracę, bez względu na poziom
ich umiejętności i zdolności, co prowadziło jedynie do wycofania się i słabych wyników. W związku
z tym, w dzisiejszych systemach edukacyjnych, nauczyciele mają zindywidualizowane plany
nauki dla uczniów, co pozwala każdemu uczniowi uczyć się w tempie najlepiej odpowiadającym
jego możliwościom i angażować się w treści, które są dla niego najbardziej korzystne.
Zmienił się cel samej edukacji. W przeszłości edukacja była postrzegana jako przekazywanie
wiedzy przez nauczycieli uczniom. Obecnie, większość nauczycieli uważa, że edukacja polega
na ułatwianiu uczniom samodzielnego uczenia się i wyrażania siebie. Pierwsze podejście,
które jest zbieżne z nauczaniem określonych przedmiotów, można nazwać nauczaniem
"zbieżnym", a drugie, które kładzie nacisk na otwarte, samokierujące się uczenie, można nazwać
nauczaniem "rozbieżnym". Wcześniej, edukacja była dość ustrukturyzowana i skoncentrowana
na nauczycielu; uczniowie byli biernymi odbiorcami przekazywanej im wiedzy. Odmienne
podejście jest elastyczne, zorientowane na ucznia, a studenci stają się aktywnymi uczestnikami
procesu uczenia się.
Ostatnia ważna zmiana, o której warto wspomnieć, zwłaszcza z punktu widzenia metodologii
proponowanej przez nasz projekt - czyli TEAL Methodology, odnosi się do współpracy
interdyscyplinarnej. W przeszłości w naszych szkołach tendencją było nauczanie fragmentów
i informacji związanych z określonym przedmiotem, bez korelacji z podobnymi pojęciami
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i zjawiskami. Z czasem, edukatorzy zdali sobie sprawę, że wspólne dzielenie się informacjami z
różnych dziedzin i dążenie do znalezienia pragmatycznych rozwiązań globalnych problemów
może w znacznym stopniu przyczynić się do przygotowania uczniów do funkcjonowania i
bycia produktywnymi w świecie o różnych populacjach, różnych warunkach ekonomicznych,
wielu grupach kulturowych, religijnych i etnicznych oraz wielu innych różnych czynnikach.
Podsumowując, główne wyzwania związane z edukacją, w ramach których powstał nasz projekt,
można podsumować w następujący sposób:
› technologia musi być w coraz większym stopniu włączana do działań edukacyjnych, aby
nadążać za potrzebami edukacyjnymi XXI wieku
› nauczanie musi być dostosowane do różnych cech uczniów, przy użyciu różnych metod
nauczania; adaptacja odnosi się do: poziomów zdolności, wzorców różnych zdolności, stylów
uczenia się, cech osobowości i środowisk kulturowych
› metodologie aktywnego uczenia się, które bezpośrednio angażują uczniów w proces
nauczania, są niezbędne do wywarcia znaczącego wpływu na zdobywanie przez nich wiedzy, na
ich kreatywność, a także na ich zdolność do pracy w różnych grupach
› należy promować wspólne uczenie się, w którym zachęca się uczniów o zróżnicowanych
zdolnościach do współpracy; w ten sposób edukacja rozwinie wiarę uczniów w siebie, wzmocni
ich umiejętności komunikacji i krytycznego myślenia, które są niezbędne przez całe życie
› rosnąca motywacja uczniów do nauki pozostaje stałą troską nauczycieli, zwłaszcza że
społeczeństwo tak bardzo się rozwinęło, że coraz trudniej jest znaleźć interesujące tematy dla
naszych zdigitalizowanych uczniów, których świat i egzystencja są wielokrotnie sprowadzane do
rzeczywistości wirtualnej.
Bez wątpienia, edukacja stanowi fundament każdego społeczeństwa. Jest ona odpowiedzialna
za wzrost gospodarczy, społeczny i polityczny oraz rozwój społeczeństwa w ogóle. Dlatego
kierunek, w jakim zmierza nasze społeczeństwo, zależy od jakości edukacji, która jest
przekazywana. Obowiązkiem szkół jest zatem kształtowanie przyszłości narodu, poprzez
ułatwianie wszechstronnego rozwoju jego przyszłych obywateli.
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ŹRÓDŁA ONLINE
file:///C:/Users/Utente/Desktop/RILEVAZIONE+BISOGNI+FORMATIVI+AMBITO+2_alle gato_1.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/QUADERNO_per_WEB.pdf
http://www.moec.gov.cy/dme/en/index.html
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
http://www.questfield.ro/en/challenges-in-education/
http://www.sistemagenerale.com/2017/05/11/sistema-scuola-cosa-ne-pensano-gli-studenti/
https://blog.interactiveschools.com/blog/6-ways-teaching-has-changed-in-the-last-10-years
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report- 2018-cyprus_en.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Raccordo%20tra%20Scuola%20e%20Mondo%2 0del%20Lavoro.pdf
https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
https://www.publicschoolreview.com/blog/10-major-challenges-facing-public-schools
https://www.quizalize.com/blog/2018/02/23/teaching-strategies/
https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current
https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/dossier_ASL_USR.pdf/$file/dossier_ASL_USR.pdf
http://www.moec.gov.cy/en/index.html
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Rozdział 2

Studia przypadków
badawczych

Europejskie podejście
do nauczania TEAL
Zbiór i analiza studiów przypadków w
Europie, w których stosuje się metodę
TEAL w różnych obszarach dydaktycznych
a tym etapie naszej pracy, po przeanalizowaniu sytuacji
N
nauczania na terenie Europy oraz przeanalizowaniu i
syntezie punktów odniesienia teorii TEAL, uznaliśmy za stosowne

poszukiwanie dobrych praktyk i studiów przypadków związanych
z realiami już funkcjonującymi na poziomie europejskim, aby móc
z tych przykładów czerpać przydatne odniesienia operacyjne dla
naszego projektu. W szczególności udało nam się zidentyfikować
różne realia o charakterze zarówno publicznym, jak i prywatnym,
które realizują projekty edukacyjne z wykorzystaniem elementów
TEAL, stosując je w bardzo różnych obszarach, niekoniecznie
związanych z kontekstem szkolnym, jak to tradycyjnie pojmowano.

Poniżej znajduje się lista arkuszy podsumowujących, które opisują
i analizują te wybrane projekty, w podziale na obszar edukacyjny,
w którym działają.
PRZYKŁADOWE METODY NAUCZANIA TEAL
STOSOWANE W DZIEDZINIE TECHNOLOGII
•
•

FIZYKAnaWIDEO(www.fisicainvideo.it)
CO-LABORY (www.co-labory.com)

GAMIFIKACJA: METODOLOGIA NAUCZANIA - WYSTARCZAJĄCO DUŻO NAUKI O GRZE
• ScoreHunter dla BIK (https://scorehunter.edu.pl/)
• KhanAcademy Darmow aedukacja dzieci
(http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/)
METODOLOGIA TEAL ZASTOSOWANA W EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
•
•

Programowanie i robotyka dla uczniów
BIOESCOLA 360° Lousada
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METODOLOGIA TEAL STOSOWANA W NAUCZANIU
PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH (NP. BIOLOGIA, NAUKI PRZYRODNICZE)
• Liceum“MARINPREDA”–Liceum teoretyczne
(www.liceulmarinpreda.ro)
• Przedszkole“MARINPREDA”-Liceum teoretyczne
METODOLOGIA TEAL STOSOWANA W NAUCZANIU NAUK
HUMANISTYCZNYCH (NP. GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY)
•
•

FUN & SMART CLASS@
FUN & SMART CLASS@ COWORKING

PRZYKŁADOWE METODY NAUCZANIA TEAL
FIZYKA na WIDEO “FISICA in VIDEO”
•

“FISICA in VIDEO” (FIZYKA na WIDEO)

Projekt edukacyjny "FISICA in VIDEO" jest projektem, który powstał w ramach laboratoriów naukowych
(fizyki, chemii, Muzeum Nauk Przyrodniczych, itp.) Liceo Classico z Venegono Inferiore (MI), z Seminarium
Arcybiskupiego w Mediolanie. Projekt narodził się w 2002 r., kiedy to szkoła rozpoczęła serię imprez i wizyt z
przewodnikiem w laboratoriach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okolicy, organizując dla nich
małe eksperymenty z fizyki i chemii, jako zabawne i pouczające zajęcia do wspólnego wykonania.
Projekt "Try To Believe" (Spróbuj uwierzyć) zrodził się z tych działań, dzięki nauczycielce fizyki Natale Castelli,
nauczycielowi chemii Adriano Sandri, ekspertom od filmów wideo Guglielmo Daino i Cesare Gandini,
projektantowi stron internetowych Luce Colombo i rzemieślnikowi Piero Fanchinowi, którzy razem stworzyli
otwarty portal edukacyjny "PHYSICS in VIDEO", na którym zbierane są filmy z wielu eksperymentów
naukowych o różnym stopniu trudności, dla uczniów z różnych grup wiekowych.

Zdjęcie 1: logo projektu
Linki:
www.fisicainvideo.it (solo italiano)
www.youtube.com/channel/UCTotKzDnjkiNZ4YIfxl0Tsg (solo italiano)
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Jaki jest przedmiot nauczania?
• FIZYKA na WIDEO
Przedmiotem nauczania, którego dotyczy ten projekt, jest fizyka i jej główne zagadnienia (ruch; siły; energia;
fale i akustyka; ciecze; termologia; optyka; oddziaływanie elektromagnetyczne; itd.).

Zdjęcie 2: Strona startowa platformy "FISICA in VIDEO"

Wiek uczniów
Uczniowie, którzy biorą udział w kręceniu tych filmów w roli bohaterów, to głównie gimnazjaliści, którzy
uczestniczyli w wizytach i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez liceum dla swoich gości.

36 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano (wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie
stołów, itp.)?
FISICA in VIDEO odbywa się w dwóch typach pomieszczeń, jednym tradycyjnym, składającym się
z laboratoriów fizyki, chemii na terenie Muzeum Nauk Przyrodniczych, gdzie znajdują się stoły warsztatowe ze
specjalistycznym wyposażeniem technicznym różnego typu lub klasyczne witryny wystawowe. W laboratoriach
przeprowadza się bardziej ustrukturyzowane ćwiczenia i eksperymenty, podczas których temat jest omawiany za
pomocą pojęć, a nie formuł. Jest to rygorystyczne podejście, które polega na poszukiwaniu istoty zjawiska, a nie
jego matematycznego sformułowania - postawa zgodna ze stylem uczonego Michaela Faradaya (1791-1867),
który jako pierwszy użył ciekawych eksperymentów, aby przyciągnąć uwagę uczniów w swoich "Świątecznych
wykładach".
www.youtube.com/watch?v=AcwW_gG_-QQ
www.youtube.com/watch?v=PxrW0P0AUTI

Image 4: images of the Physics and Chemistry laboratories
Zdjęcie 3: Zdjęcia laboratoriów z fizyki i chemii
Obok tych tradycyjnych laboratoriów znajduje się Laboratorium Wystawowe, nieformalna przestrzeń
inspirowana słynnym Muzeum Exploratorium w San Francisco, założonym w 1969 roku przez fizyka Franka
Oppenheimera (1912-1985), które stanowi najważniejszy przykład przestrzeni wystawowo-edukacyjnej
poświęconej fizyce i chemii. Laboratorium Wystawowe projektu FISICA in VIDEO posiada zbiór około
sześćdziesięciu artefaktów, które w zabawny sposób wyjaśniają naukowe koncepcje na wszystkich poziomach, od
najprostszych, do złożonych, takie jak magnetyzm, dzięki czemu odwiedzający laboratorium mogą angażować
się w różne eksperymenty i "gry".
Przestrzeń jest zorganizowana w sposób nieformalny, ze stanowiskami do pracy osobistej i pracy grupowej,
artefaktami i eksponatami różnej wielkości, swobodnie dostępnymi dla dzieci do samodzielnego przeprowadzania
"eksperymentów" i łatwym w użyciu sprzętem technologicznym, który jest funkcjonalny do wprowadzania
różnych eksperymentów, które odbywają się wewnątrz laboratorium.
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Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
W Laboratorium Wystawowym głównymi używanymi narzędziami są eksponaty, seria „zabawek”, które
umożliwiają natychmiastowe i przyjazne dla użytkownika podejście do odkrywania i zrozumienia zjawisk
przyrodniczych i naukowych, nawet tych złożonych. Poprzez eksponaty w umysłach uczniów powstaje
uprzywilejowane wejście, dzięki ciekawości, jaką stwarza to nieformalne podejście do fizyki i chemii.

Zdjęcie 5: Zdjęcia niektórych „wystaw”

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
Narzędzia technologiczne (ICT), takie jak tablety i smartfony, są wykorzystywane w fazach wstępnych do
wyjaśnienia zjawiska przyrodniczego, do oglądania filmów i obrazów tego, co uczniowie przygotowują do
eksperymentów z eksponatami.

Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Jeśli weźmiemy pod uwagę najbardziej rozpowszechnione teorie nauczania, które podkreślają siłę narzędzi
takich jak urządzenia i Internet, natychmiast zdajemy sobie sprawę, że laboratorium, w którym zjawiska
naukowe i naturalne są testowane w sposób praktyczny, poprzez zabawę i dziwne artefakty, stanowi odgórny
wybór, ale niezwykle skuteczny, ponieważ przywraca naukę do bezpośredniego i niefiltrowanego wymiaru.
Stosowana jest metoda nauczania zorientowana na pasje, ciekawość i uprzednią wiedzę, promująca uczenie
się oparte na robieniu (uczenie się przez robienie), gdzie zabawa jest uprzywilejowanym sposobem uczenia
się. Uwaga, jaką wzbudzają te zabawki i ich zdolność do oddziaływania na uczniów, jest bezsporna, co może
nas zaskoczyć - takie podejście w dłuższej perspektywie może stworzyć nowe i lepsze warunki dla nauczania
przedmiotów ścisłych u osób dorosłych, zmierzając coraz bardziej w kierunku gier edukacyjnych, czyli formy
rozrywki mającej na celu zarówno edukację, jak i rozrywkę. Ponadto, należy podkreślić inny bardzo ważny
efekt edukacyjny osiągnięty przez FISICA in VIDEO, a mianowicie bardzo wysoki stopień powtarzalności ich
projektu, dzięki otwartej treści wideo, które są przesyłane na portal.
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CO-LABORY
•

CO-LABORY

Młoda przestrzeń coworkingowa powstała w Apulii (włoskim regionie), a dokładniej w Trani, z chęcią
stworzenia ekosystemu, który ułatwi i wesprze innowacje we wszystkich obszarach, w tym w nauczaniu
dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. CO-LABORY chce być przestrzenią wspierającą ciągłą edukację,
poprzez dzielenie się i rozwój poprzez wspólne uczenie się.
Ta rzeczywistość, dzięki swoim profesjonalistom, inicjuje serię owocnych współprac ze szkołami na swoim
terenie, realizując projekty, których głównym tematem jest INNOWACJA. Innowacje społeczne i kulturalne w
ramach projektów angażujących społeczność europejską i programu Erasmus+ lub innowacje technologiczne w
ramach projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, opowiadania historii i edukacji w zakresie kodowania
poprzez wykorzystanie aplikacji typu open source lub sprzętu związanego ze światem twórców.

Zdjęcie 1: Wnętrze przestrzeni coworkingowej
Linki:
www.co-labory.com (solo italiano)
www.facebook.com/colaborycoworking

Jaki jest przedmiot nauczania?
Specjaliści CO-LABORY nie mają określonego obszaru tematycznego, ale raczej doradzają w zakresie
realizacji spersonalizowanych ścieżek kształcenia o wysokiej innowacyjności treści. W rzeczywistości, zgodnie
z dosłowną definicją TEAL, projektuje się i tworzy aktywne ścieżki uczenia się, możliwe dzięki technologii,
łącząc frontalne momenty dydaktyczne z zajęciami laboratoryjnymi i dydaktycznymi, dając tym samym życie
kursom szkoleniowym opartym na kooperatywnym uczeniu się.
CO-LABORY realizowało projekty w różnych dziedzinach, takich jak opowiadanie historii dziedzictwa
kulturowego (mtvrs.io/EducatedVerifiableConch), edukacja kodowania (scratch.mit.edu), program Erasmus +
i polityka pracy w Europie (www.co-labory.com/alternanza- scuola-lavoro-5ac), czy produkcja i projektowanie
cyfrowe dla wszystkich (www.archilovers.com/projects/257635/tavole-tattili.html). Wszystkie projekty
pozwoliły uczniom wypróbować nietypowe tematy i zasoby, dając im możliwość zdobycia nowych umiejętności,
a nie tylko nowych koncepcji.
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Wiek uczniów
Młodzież, która brała udział w tych szkoleniach, to zarówno uczniowie gimnazjum, jak i liceum, którzy swoim
entuzjazmem uczynili możliwe chwile prawdziwej edukacji poprzez rozrywkę, czyli zabawy edukacyjnoszkoleniowej

Zdjęcie 2: Niektóre prowadzone działania dydaktyczne

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano (wielkość, organizacja przestrzeni,
rozmieszczenie stołów, itp.)?
Jedną z mocnych stron, które CO-LABORY wykorzystuje we współpracy ze szkołami, jest zdolność do
interweniowania w tradycyjnych przestrzeniach nauczania, przekształcania ich, z tymczasowymi interwencjami
i wykorzystaniem sprzętu technicznego, w "klasy 3.0", to znaczy w elastyczne przestrzenie, które są zgodne z
wytycznymi nauczania TEAL, w których możliwe jest przezwyciężenie logiki nauki zamierzonej jako "nauki
mnemotechnicznej".

Zdjęcie 3: Tradycyjne przestrzenie dydaktyczne zrekonfigurowane do nauczania TEAL
W tych odnowionych przestrzeniach, możliwe jest zaangażowanie uczniów do aktywnego i wspólnego uczenia
się (rozwiązywania problemów), w ramach którego zachęca się do wspólnego planowania procesu nauczania.
W zależności od tematu, który musi być poruszony w procesie nauczania, optymalna konfiguracja przestrzeni
jest przyjęta w celu ulepszenia nauczania laboratoryjnego i nauczania partnerskiego, nie zaniedbując nigdy
integracji pomiędzy narzędziami technologicznymi i tradycyjnymi.

Zdjęcie 4: Działania dydaktyczne w przestrzeniach zrekonfigurowanych do nauczania TEAL
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Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Projektując swoje ścieżki edukacyjne, CO-LABORY zawsze stara się łączyć standardowe treści cyfrowe (filmy,
zdjęcia, prezentacje Powerpoint, itp.), aplikacje i programy typu open source (Metaverse; Scratch; Driftsight;
etc.), tradycyjne techniki i materiały (modele; mapy koncepcyjne itp.) i narzędzia typowe dla świata producentów
(drukarka 3D; pantograf CNC, itp.).
To hybrydowe i złożone planowanie okazuje się być skuteczne, niezależnie od przedmiotu, z którym uczniowie
muszą się zmierzyć, ponieważ pozwala na uczenie się poprzez umiejętności, a nie poprzez koncepcje, które
również udaje się uwolnić od nadmiernego wykorzystania technologii i urządzeń.

Zdjęcie 5: Działania i warsztaty prowadzone w ramach działań dydaktycznych

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
Narzędzia i aplikacje technologiczne lub programy typu open-source są zawsze wykorzystywane jako struktura
wspierająca każdy projekt, nigdy nie czyniąc jej celem ścieżki edukacyjnej. Narzędzia takie jak IWB czy
Metaverse są i muszą pozostać środkiem ułatwiającym osiągnięcie celu dydaktycznego, jaki posiada każdy
projekt.

Zdjęcie 6: Niektóre używane narzędzia ICT
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Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Głównym celem, jaki osiąga ta hybrydowa metodologia, jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ich
zdolności i postaw. Co więcej, młodzież pracująca w środowisku nieformalnym, z dynamiką współpracy, rozwija
wielką empatię do korepetytorów, którzy nimi kierują.

Zdjęcie 7: Grupa uczniów, którzy uczestniczyli
w projektach dydaktycznych opracowanych wspólnie ze szkołami
Wielką zaletą uznaną w CO-LABORY jest zdolność do interweniowania jako osoby ułatwiające procesy
nauczania w strukturach szkolnych, które nie posiadają jeszcze na stałe skonfigurowanych przestrzeni
TEAL. Przyjazne podejście, które CO-LABORY stosuje w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych i
spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych, pozwala odpowiednio reagować na potrzeby, które szkoły mogą od
czasu do czasu manifestować, potrzeby, które mogą być zarówno edukacyjne, jak i logistyczne.

Score Hunter dla BIK
Score Hunter dla BIK (Łowca Punktów dla BIK)
•
•
•
•

YT: https://www.youtube.com/watch?v=egHISSr51T8
FB: https://www.facebook.com/budujdobrahistorie/
Oficjalna strona internetowa: https://scorehunter.edu.pl/
https://www.bik.pl/poradnik-bik/score-hunter-czyli-wiedza-w-punktach

Zdjęcie 1. Oficjalne logo Score Hunter
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Jaki jest przedmiot nauczania?
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wykorzystuje grywalność do budowania świadomości kredytowej studentów
wchodzących w fazę finansowej niezależności. Score Hunter to gra, która przenosi Cię w świat trudnych, ale
ważnych tematów. Cała gra jest podzielona na kilka sekcji tematycznych: zdolność kredytowa, kradzież tożsamości,
alerty, BIK ogólnie i sekcja wideo. Punkty przyznawane są za proste zadania, quizy i poprawne odpowiedzi. Punkty
można wymienić na nagrody. W każdej chwili możesz sprawdzić liczbę zdobytych punktów i swoją pozycję wobec
innych graczy. Score Hunter to propozycja dla tych, którzy chcą się sprawdzić w trudnej dziedzinie finansowej.
W prosty, dostępny i nowoczesny sposób gra przekazuje wiedzę na temat korzyści wynikających z posiadania
dobrej historii kredytowej, przypomina o potrzebie ochrony danych osobowych i pokazuje, jak kształtowana jest
wiarygodność finansowa. Mniej zorientowani gracze są informowani o tym, czym jest BIK, czym jest ocena
punktowa i jakie gwarancje kredytowe są z nią związane.

Wiek uczniów
Uczniowie i studenci (16-25 lat)

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano (wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
Jak widać na poniższym zdjęciu, klasa ma typowy rozmiar. Wszyscy studenci mają własne komputery.

Zdjęcie 2. Niektóre zajęcia dydkatyczne prowadzone na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (Polska)
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Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Nauczyciel wprowadził tematy za pomocą pytań, ćwiczeń, filmów wideo i prezentacji graficznych. Uczniowie
wykonali kilkadziesiąt zadań edukacyjnych na platformie. Były one związane z systemem wymiany informacji
kredytowych, zasadami działalności biura kredytowego, bezpiecznym udzielaniem kredytów, wiarygodnością
kredytową, budowaniem wiarygodności, ochroną tożsamości, skutkami kradzieży danych osobowych oraz
ochroną przed wymuszeniem kredytu. Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne w bazie wiedzy.

Zdjęcie 3. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim – Rzeszów, Polska

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
W celu poprawy przedmiotu nauczania zaangażowano liczne narzędzia ICT. Zostały one wdrożone
podczas zajęć, aby uczynić je bardziej interesującymi i wciągającymi. Sale lekcyjne zawierały szereg narzędzi
technologicznych. Zostały one wyposażone w projektor, który pozwala uczniom zobaczyć prezentacje na ścianie.
Uczniowie używali komputerów, laptopów, tabletów i telefonów komórkowych, aby wszyscy mogli podążać za
nauczycielem i grać w tę grę edukacyjną na własną rękę. Uczniowie korzystali z platformy edukacyjnej, która
zawiera mechanizmy gry, w tym elementy konkursu.

Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Dzięki zastosowaniu tej metody nauczania, zajęcia były bardziej atrakcyjne dla uczniów. Uczniowie aktywnie
pracowali za pomocą urządzeń, zbierali informacje i dane prezentowane podczas zajęć.
Dzięki tym działaniom więcej uczniów i studentów posiada wiedzę kredytową. Korzystanie z narzędzi ICT
zwiększyło motywację uczniów, połączyło ich z różnymi źródłami informacji i pomogło instruktorom w
przedstawieniu przedmiotu nauczania w bardziej interesujący sposób. Technologia TEAL jest bardzo ważna
w dzisiejszym świecie. Jest to ważne w nauczaniu. Pomaga w doświadczeniu uczenia się poprzez symulacje
i działania laboratoryjne. Wymiana tradycyjnej tablicy na interaktywne narzędzia, takie jak prezentacje i filmy,
sprawia, że lekcje są bardzo interesujące i sprawiają, że uczniowie są skoncentrowani.
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Khan Academy Bezpłatna edukacja dzieci
Khan Academy – Edukacja dla Przyszłości
Strona internetowa: http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
FB: https://www.facebook.com/edukacja.przyszlosci/

Zdjęcie 1. Oficjalne logo

Jaki jest przedmiot nauczania?
Celem Fundacji Edukacja dla Przyszłości jest wspieranie polskiego systemu edukacji, poprzez udostępnianie
uczniom i nauczycielom nowoczesnej i bezpłatnej platformy edukacyjnej. Chce to osiągnąć poprzez: tłumaczenie
materiałów Khan Academy, tworzenie własnych materiałów według formuły Khan Academy, promocję Khan
Academy wśród nauczycieli i uczniów, szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z platformy Khan Academy.
Wszystkie materiały i funkcje Khan Academy są dostępne bezpłatnie!

Wiek uczniów
Dzieci i uczniowie w wieku 6 - 14 lat
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Z Jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano (wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie
stołów, itp.)?
Nauczyciele wykorzystywali do swoich zajęć zwykłą salę lekcyjną. Wszyscy uczniowie mieli swój własny
tablet lub laptop. Używali aplikacji Khan Academy, aby zwiększyć swoją wiedzę. Nauczyciele pomagali im
i w razie potrzeby dawali wskazówki. Uczniowie mieli możliwość korzystania z obszernej biblioteki wideo,
interaktywnych wyzwań i ocen z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. To kompleksowe narzędzie
do nauki dostosowuje się do tempa nauki uczniów.

Image 2. Some of the didactic activities
Zdjęcie 2. Niektóre z zajęć dydaktycznych
Więcej informacji i dobrych praktyk można znaleźć poniżej:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=520&v=gIm6174WDYQ&feature=emb_title
W Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Nauczyciele, dzięki dostępowi do aplikacji, korzystali ze zbioru interaktywnych zajęć i książek. Nauczyciele
wykorzystali projektor do pokazania uczniom filmów edukacyjnych i prezentacji w programie PowerPoint, co
uatrakcyjniło lekcję. Link do kanału na Youtube: https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski. Część
ćwiczeń została wykorzystana w dobrych praktykach.

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
W celu zwiększenia komfortu użytkowania, wykorzystano liczne narzędzia ICT. Zostały zaimplementowane w
systemie, aby uczynić je bardziej interesującymi i angażującymi. Uczniowie podczas lekcji korzystali z urządzeń
takich jak komputer, laptop, tablet, czy telefon komórkowy. Nauczyciel użył projektora, aby wyświetlić dzieciom
prezentację.

Zdjęcie 3. Przykład narzędzi ICT
Przykład wykorzystania narzędzi ICT na zajęciach:
https://www.youtube.com/watch?v=wZxZZ3RgWhI
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Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Dzięki różnorodnym metodom uczenia się, kreatywnym lekcjom, filmom edukacyjnym i zadaniom, młodzi
uczniowie angażują się w tematy poprzez otwarte i oryginalne treści. Ścieżka nauki jest spersonalizowana,
dzięki czemu dzieci i uczniowie mogą uczyć się samodzielnie. Jest to dla nich bardziej interesujące, niż
tradycyjne metody, ponieważ należą do pokolenia Z, które używa narzędzi ICT w normalnych czynnościach.
Khan Academy sprawia, że edukacja jest łatwa i przyjemna dla małych dzieci i uczniów. Uczniowie, po
zajęciach mogą zobaczyć swoje statystyki i porównać je z innymi w klasie. Nauczyciele mają również dostęp do
wszystkich niezbędnych danych swoich uczniów.
Mogą pobrać podsumowanie wyników zajęć i dowiedzieć się, które tematy są dla uczniów problematyczne.
Profil zajęć pozwala nauczycielowi przyjrzeć się postępom całej klasy i szybko zidentyfikować, który uczeń
wymaga więcej uwagi i w jakim obszarze. Dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT, dzieci nie tylko rozwijają swoje
umiejętności cyfrowe, ale także oglądają filmy edukacyjne i wykonują ćwiczenia rozwijające umiejętności
miękkie. Wiemy, że w dzisiejszym świecie naprawdę ważne jest rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak
kreatywność, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, itp.
Wszystkie ćwiczenia zachęcają uczniów do myślenia i uczenia się, dlatego jest to dobra opcja nauki dla
nauczycieli i uczniów.

Programowanie i robotyka dla uczniów
Gmina Lousada promowała, na drugim roku, uzupełniającą ofertę Inicjacji do Programowania i Robotyki dla
klas czwartego roku pierwszego stopnia, w zakresie wzbogacenia programu nauczania, przewidzianego
w Rocznym Planie Działań Komunalnych dla Szkół. Działanie to jest częścią zintegrowanego i innowacyjnego
planu zwalczania niepowodzeń szkolnych gminy w partnerstwie z CIM Tâmega e Sousa, współfinansowanego
przez North 2020.

Jaki jest przedmiot nauczania?
Działalność ta promuje kreatywność i rozumowanie naukowe, logiczne i matematyczne, poprzez dostarczanie
uproszczonych narzędzi do programowania komputerowego. W ten sposób, najmłodsi będą mogli rozwijać
międzyprzedmiotowe umiejętności związane z myśleniem komputerowym, ucząc się podstawowych zasad
programowania, w celu zwiększenia poziomu umiejętności informatycznych. Według koordynatora, dr
Paulo Monteiro, "prowadzone są praktyczne ćwiczenia z zakresu myślenia obliczeniowego, w których roboty
są wykorzystywane do wykonania ścieżki, poprzez dostarczone instrukcje. Uczniowie wykonują arkusze
ćwiczeń na temat algorytmów i ćwiczeń praktycznych, a także tworzą różne programy, korzystając z narzędzi
programistycznych". Podczas Inicjacji do Programowania i Robotyki wykorzystywane są komputery przenośne,
roboty edukacyjne wyposażone w czujniki i moduły, a także urządzenia służące do obserwacji działania
niektórych mechanizmów automatycznych.

Wiek uczniów
Z zajęć korzystają wszyscy uczniowie IV roku szkół gminnych.
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Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
W bieżącym roku szkolnym, w zajęciach wzięło udział 483 uczniów klasy IV (26 klas), z czego 364 korzystało
z dwóch elementów (zajęć i sprzętu).

Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Komputery; programy: PowerPoint i Scratch

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
W zgrupowaniach Szkół w Lousadzie, działalność jest ożywiana przez nauczycieli samego zgrupowania,
przy użyciu wyłącznie sprzętu, który został nabyty w ramach Zintegrowanego i Innowacyjnego Planu Walki
z Niepowodzeniami Szkół. Uczniowie skorzystali z projektu MIT's Scratch, który działa jako brama dla
dzieci do nauki kodowania i "pomaga młodym ludziom nauczyć się kreatywnego myślenia, systematycznego
rozumowania i pracy zespołowej".
Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Uczniowie
• zrozumieli wymiary związane z myśleniem komputerowym;
rozwiązywali problemy poprzez ich rozkład na mniejsze części, podobieństwo lub redukcję
złożoności;
• zrozumieli, czym są algorytmy, jak działają i jakie są ich praktyczne zastosowania;
• zrozumieli i stosowali podstawowe zasady i koncepcje programowania (m.in. logikę, typy danych, zmienne,
struktury warunkowe i powtarzalne);
• stworzyli programy do rozwiązywania problemów, animowania opowieści lub gier z wykorzystaniem
tekstowego języka programowania lub środowiska programowania blokowego;
• zrozumieli, za co jest odpowiedzialny OT;
• zaprogramowali OT do rozwiązywania prostych i złożonych problemów.
Programowanie i Robotyka dla uczniów to dobrze przemyślany i spreparowany program, który zapewnia
młodym uczniom wczesny dostęp do ICT i rozwiązywania problemów technologicznych, które mogą wzbudzić
wczesne zainteresowanie ICT, co z kolei może prowadzić do bardzo rozrastającego się zainteresowania
społeczeństwa technologią.
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BIOESCOLA 360° Lousada
Wyzwanie BioEscola 360° jest inicjatywą gminy Lousada, które ma na celu promowanie dobrych praktyk w
zakresie ochrony środowiska i świadomego obywatelstwa, poprzez lepsze, aktywne uczestnictwo szkół i ośrodków
szkolnych w gminie w promowaniu odpowiedzialności za środowisko oraz świadomości i zrównoważonego
rozwoju.

Jaki jest przedmiot nauczania?
W tej pierwszej sesji, program monitorujący powinien przybliżyć uczniom temat "Wody" i przeprowadzić
wizytę o 360o, która pokaże różne formy życia w wodzie. Powinno to również stworzyć środowisko do dyskusji,
w którym uczniowie wnieśliby swój wkład w znaczenie wody dla życia doczesnego.
W drugiej połowie sesji należy zainicjować działanie rozpoznawcze w obiektach szkolnych, ocenić i zanotować
problemy z wykrytymi ściekami wodnymi oraz omówić możliwe rozwiązania, określając wszystko w ramach
projektu BioEscola 360o.

Wiek uczniów
5 - 12 lat

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
Sala lekcyjna o zwykłej wielkości (około 30 uczniów)

Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo,itp.)?
Sprzęt VR; PowerPoint; Tablica suchościeralna; Dziennik.

W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
Dla tego programu, Wirtualna Rzecyzwistość została użyta jako narzędzie do nauczania różnych form życia w
wodzie. Wykorzystanie Wirtualnej Rzeczywistości dostarcza nowego narzędzia i podejścia do sposobu, w jaki
uczniowie mogą zbierać informacje i wizualizować naukę.
Dzięki zastosowaniu narzędzia, które pozwala uczniom widzieć rzeczy, których gołym okiem nie byliby w
stanie dostrzec, takie jak te wodne formy życia, zastosowanie VR ułatwiło nauczanie, ale również stworzyło
bardziej zaangażowaną klasę.
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Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Dzięki temu programowi udało się osiągnąć znacznie skuteczniejsze wychwytywanie treści, większe
zainteresowanie tematem i interaktywność z "prawdziwym światem" bez wychodzenia z sali.

Zdjęcie 1. Zajęcia dydaktyczne
Jest to bardzo użyteczne narzędzie, pozwalające uniknąć rozpowszechniania informacji z wykorzystaniem
jedynie części teoretycznej, przybliżyć uczniom rzeczywistość lokalną i dostarczyć im doświadczeń,
które w przeciwnym razie byłyby trudne do wyjaśnienia i których najprawdopodobniej nie byliby w stanie
wykorzystać. Nauka za pomocą nowych technologii (sprzęt VR) okazała się bardzo urzekająca we wszystkich
klasach, a BIOESCOLA 360° osiągnęła zasięg w 20 klasach, w sumie wśród 750 uczniów, dzięki tej nowej
nauce.
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“MARINPREDA”LICEUM TEORETYCZNE

“MARIN PREDA” LICEUM TEORETYCZNE - TURNU MAGURELE, ROUMUNIA
Liceum ”Marin Preda” w Turnu Magurele znajduje się w Muntenia, południowym regionie Rumunii, 130 km
od stolicy - Bukaresztu. Szkoła ma bogatą historię i dobry wizerunek w społeczności, który jest wynikiem
dobrych wyników uczniów i nauczycieli. Z czasem staliśmy się lepsi w kilku dziedzinach.

Zdjęcie 1. Liceum “Marin Preda”– Wejście dla nauczycieli
Nasza placówka obejmuje wszystkie trzy poziomy edukacji: podstawowy, średni, liceum i obecnie liczy około
800 uczniów i 64 nauczycieli. W szkole podstawowej jest 10 klas, w gimnazjum 8 klas, w liceum 15 klas.
Wierzymy, że naszych nauczycieli cechuje profesjonalizm, a ich najbardziej cenionymi wartościami są: praca
zespołowa, wzajemny szacunek, świetna relacja z uczniami, otwartość na nowe metody i strategie, entuzjazm i
chęć doskonalenia się.
Linki:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only) https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Jaki jest przedmiot nauczania?
Ponieważ jesteśmy państwową szkołą publiczną, uczymy w oparciu o narodowy program nauczania. W naszym
kraju mamy jednak możliwość oferowania zajęć fakultatywnych, które tworzone są w oparciu o preferencje
naszych uczniów i ich rodziców. Dlatego też, aby zwiększyć atrakcyjność naszej szkoły, a także pomóc naszym
uczniom w pogłębianiu wiedzy, stworzyliśmy bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, pozwalającą uczniom na
wybór tych kursów, które odpowiadają ich potrzebom i zainteresowaniom. Na najwyższym poziomie edukacji
większość klas ma profil humanistyczny, ale na każdym roku jest też klasa, która koncentruje się głównie na
naukach ścisłych. Poza tym, na poziomie średnim, istnieje specjalna klasa, która uczy się gry na fortepianie.
W ramach tego specyficznego zajęcia, które miało charakter ponadprogramowy, łączącego elementy fizyki i
biologii, uczniowie poznawali zagadnienia fotorecepcji i ludzkich niedoborów sensorycznych. Uczniowie odkryli
budowę anatomiczną gałki ocznej, zidentyfikowali elementy tego narządu, wyjaśnili proces powstawania obrazu,
zidentyfikowali przyczyny i przejawy głównych wad wzroku. Pracując w grupach, uczniowie obserwowali i
opisywali projekcję obiektów w soczewkach, a także słusznie kojarzyli typy soczewek potrzebnych do korekcji
wad wzroku.

Wiek uczniów
Dziewczynki i chłopcy, którzy brali udział w tej działalności, są w 7 klasie, co oznacza, że mają 12 - 13 lat. Nasi
uczniowie byli niezwykle entuzjastycznie nastawieni do udziału w proponowanych zadaniach, tym bardziej,
że po raz pierwszy mieli możliwość wypróbowania nowej metodologii pracy. Było to również ich pierwsze
zaangażowanie w projekt europejski.

Zdjęcie 2. Przeprowadzone działania
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Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
W klasie było około 24 uczniów, a ponieważ biurka w tym laboratorium są specjalnie zaprojektowane do
przeprowadzania eksperymentów, nie można ich przesuwać; dlatego też, gdy uczniowie zostali poproszeni
o pracę w grupach, nie byli w stanie stanąć twarzą w twarz ze sobą. Wszyscy jednak mogli zobaczyć to, co
było wyświetlane na tablicy. Podczas tego zajęcia uczniowie dowiedzieli się o fotorecepcji i ludzkich wadach
sensorycznych. Odkryli budowę anatomiczną gałki ocznej, zidentyfikowali elementy tego narządu, wyjaśnili
proces powstawania obrazu, zidentyfikowali przyczyny i przejawy głównych wad wzroku. Pracując w grupach,
uczniowie obserwowali i opisywali projekcję obiektów w soczewkach, a także słusznie kojarzyli typy soczewek
potrzebnych do korekcji wad wzroku.

Zdjęcie 3. Zajęcia dydaktyczne

Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane
(prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Do opracowania tego działania wykorzystano zasoby internetowe (krótki film, różne obrazy związane z
omawianym tematem), a także prezentacje PowerPoint. W trakcie ćwiczenia, uczniowie zostali poproszeni o
obejrzenie filmu dotyczącego eksperymentu biologicznego, czyli rozcięcia gałki ocznej. Miał on taki sam cel
jak tradycyjny eksperyment, ale ze względu na element internetowy/cyfrowy, był znacznie bardziej atrakcyjny
dla uczniów. Co więcej, czas potrzebny na przyswojenie informacji został skrócony do 30-40% w porównaniu
z tradycyjnym stylem uczenia się. Ta nowoczesna metoda nauczania i uczenia się, w którą zaangażowana jest
technologia, charakteryzuje się indywidualizacją i zróżnicowaniem. Jednocześnie jest przydatna i pożyteczna,
gdy fizyczne zasoby dydaktyczne są ograniczone; jest to również bezpieczna metoda, jeśli mamy myśleć o
wyzwaniach lub nawet zagrożeniach, jakie niesie ze sobą prawdziwy eksperyment, przeprowadzany w klasie.
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W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
Narzędzia i aplikacje technologiczne były wykorzystywane na różnych etapach działania; komputer, projektor
wideo i tablica były środkami pomagającymi w osiągnięciu celów działania, ale również zwiększały motywację
do nauki uczniów.

Zdjęcie 4. Zajęcia dydaktyczne
Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Stosowanie metody TEAL podczas tego zajęcia, w którym nauczyciel nie był już w centrum uwagi, ani nie
był najwyższym posiadaczem wiedzy, okazało się skuteczne nie tylko w zmianie rutyny zajęć, ale także w
poprawieniu osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nasi uczniowie nie byli już biernymi słuchaczami; byli zachęcani
do wspólnego rozwiązywania problemów, znajdowania odpowiednich rozwiązań, uczenia się od siebie
nawzajem. W ten sposób stali się oni prawdziwymi bohaterami ścieżki edukacyjnej. Na różnych etapach procesu
uczenia się przyjęli oni różne role: "producentów", "autorów" i "konsumentów". A pod koniec zajęć, uczucie
samozadowolenia było niesamowite. Kolejną wielką zaletą metodologii TEAL, której doświadczyliśmy, był
fakt, że promowała ona integrację. Uczniowie słabsi, którzy na co dzień są pomijani i rozwijają w sobie poczucie
bezużyteczności, tym razem czuli się wartościowymi członkami grupy, znaleźli swoją rolę w proponowanych
zadaniach, zostali pobudzeni do wniesienia swojego konkretnego wkładu w końcowy wynik.

Zdjęcie 5. Zajęcia dydaktyczne
Podczas tego działania wykorzystano metody indukcyjne: od obserwacji i praktyki, do ram koncepcyjnych.
Powodzenie działania gwarantowały również pytania koncepcyjne z indywidualną refleksją, dyskusja z rówieśnikami
oraz korekcyjna informacja zwrotna od nauczyciela. W ten sposób uczniowie rozwinęli swoje umiejętności
kognitywne (lepsza zdolność zapamiętywania, uczenie się refleksyjne, rozwiązywanie problemów), społeczne
i interpersonalne (poprzez współpracę i pracę w grupie), komunikacyjne, a także emocjonalne i motywacyjne.
Ostatnia wymieniona kategoria, jak sądzimy, jest niezwykle ważna w dzisiejszym społeczeństwie. Jako nauczyciele
dążymy do zwiększenia motywacji naszych uczniów do nauki, tak aby wykształcić w nich pozytywne nastawienie
do szkoły. Metodologia TEAL jest jednym z ważnych sposobów, aby pomóc nam osiągnąć ten cel.
Poza wszystkimi wymienionymi wyżej zaletami stosowania metodologii TEAL w nauczaniu, jest jeszcze jedna, na
którą należy zwrócić uwagę, a mianowicie fakt, że jest ona bardzo elastyczna. Pozwala na dostosowanie ustawień,
materiałów, sprzętu i środowiska nauki do konkretnych potrzeb i celów każdej klasy/grupy uczniów/szkoły.
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“MARIN PREDA” LICEUM TEORETYCZNE
“MARIN PREDA” LICEUM TEORETYCZNE - TURNU MAGURELE, RUMUNIA
Liceum "Marin Preda" w Turnu Magurele - Rumunia, choć nie dalej niż 130 km od stolicy, Bukaresztu, należy
do dość ubogiego obszaru, z wysoką stopą bezrobocia i z wieloma rodzinami borykającymi się z trudnościami
w zapewnieniu swoim dzieciom niezbędnych warunków do nauki (kupują książki polecane przez nauczyciela
lub podobne podręczniki dla uczniów, starają się kupić swoim dzieciom komputery / smartfony z dostępem do
Internetu, aby ich dzieci miały dostęp do zasobów online).

Zdjęcie 1. Liceum “Marin Preda”– Wejście dla nauczycieli
Klimat organizacji jest klimatem otwartym i stymulującym, charakteryzującym się dynamizmem i satysfakcją
beneficjentów. Relacje między kolegami opierają się na szacunku, wsparciu i uczciwości. Nauczyciele w naszej
szkole są zainteresowani podnoszeniem motywacji uczniów do nauki, do bycia aktywnymi obywatelami w
swoich społecznościach. Zwracamy również uwagę na poziom wykształcenia, jaki zapewniamy naszym uczniom.
Linki:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only)
https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Jaki jest przedmiot nauczania?
Pomimo ograniczonych zasobów cyfrowych, które szkoła ma do zaoferowania, nasi nauczyciele są świadomi,
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa technologia, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami dorosłymi,
nastolatkami, czy małymi dziećmi. Dlatego też większość nauczycieli w naszej szkole uczestniczyła w
szkoleniach mających na celu rozwój ich kompetencji cyfrowych, doskonalenie metod nauczania, ewaluacji i
oceny. Zainteresowanie wykorzystaniem technologii w procesie dydaktycznym było jednym z powodów, dla
których chcieliśmy wypróbować nową metodologię, w której wykorzystywane są narzędzia informatyczne.
Opisane poniżej ćwiczenie zostało przeprowadzone podczas zajęć przyrodniczych i miało na celu poszerzenie
wiedzy uczniów na temat części roślin, roli poszczególnych części, a także rozpoznanieczynników ryzyka dla
zdrowia, począwszy od prezentacji krótkich tekstów, oglądania filmów i studiów przypadków.

Zdjęcie 2. Zajęcia dydaktyczne

Wiek uczniów
Dziewczynki i chłopcy, którzy byli zaangażowani w tę działalność, są w trzeciej klasie. Są w wieku 8 - 9 lat. Nasi
uczniowie byli niezwykle entuzjastycznie nastawieni do udziału w proponowanych zadaniach, tym bardziej,
że po raz pierwszy mieli możliwość wypróbowania nowej metodologii pracy. Było to również ich pierwsze
zaangażowanie w projekt europejski.

Zdjęcie 3. Zajęcia dydaktyczne
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Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
Klasa składa się z 28 uczniów, którzy zostali zorganizowani w grupach. Pozwoliło im to lepiej wyrażać siebie,
nauczyło ich również odpowiedzialności za podejmowane decyzje (np. podczas gry w grupie); nauczyło ich
wymiany informacji, wspólnego poszukiwania rozwiązań, identyfikacji różnych czynników, które mogą mieć
negatywny wpływ na nasze życie. Fakt, że nauczyciel odgrywał inną rolę, sprawił, że uczniowie zmienili swoje
postrzeganie w kierunku uczenia się; nauczyciel był tam tylko po to, by ich prowadzić; sprawił, że czuli się
pewnie we własnych możliwościach, zachęcał ich do uczenia się od siebie nawzajem; dlatego też nastąpiła
znacząca zmiana zajęć opartych na wykładach, w których uczniowie są biernymi słuchaczami, na zajęcia oparte
na rozwiązywaniu problemów, które łączyły różne metody aktywnego uczenia się, co sprzyjało aktywnemu
uczestnictwu i wkładowi uczniów w proces uczenia się.

Zdjęcie 4. Zajęcia dydaktyczne

Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane
(prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
Podczas zajęć wykorzystano różne materiały szkoleniowe: prezentacje PowerPoint na temat roślin (co muszą
rozwijać) lub warzyw i ich znaczenia dla naszego zdrowia, gry edukacyjne (takie jak puzzle lub gry Kahoot) lub
filmy na Youtube. Połączenie z Internetem rozszerzyło zasoby, do których zarówno nauczyciel, jak i uczniowie
mieli dostęp; potrafili znaleźć odpowiedzi na swoje pytania niemal natychmiast, potrafili dokonać porównań i
wybrać najodpowiedniejsze dane.

Zdjęcie 5. Zajęcia dydaktyczne
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W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
Zastosowano następujące narzędzia IT: laptop, projektor wideo, tablety i smartfony. Niestety, w tej klasie nie ma
tablicy interaktywnej, jest tylko jedna zwykła tablica suchościeralna i tablica czarna.

Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
Wykorzystanie technologii zmieniło zajęcia z monotonnych, w bardzo interaktywną aktywność; uczniowie
mieli okazję wykorzystać coś, co naprawdę znają z życia codziennego, ale tym razem miało to inny cel; dało im
to nawet możliwość pokazania swojemu nauczycielowi innych umiejętności, które posiadają i z których są tak
dumni. Poza poprawą umiejętności informatycznych uczestników (zarówno nauczycieli jak i uczniów), tego
typu działania przyczyniły się do rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także umiejętności
komunikacyjnych wszystkich zaangażowanych osób.

Zdjęcie 6. Zajęcia dydaktyczne
Jest jeszcze jeden aspekt związany z wykorzystaniem metodologii TEAL, na który chcielibyśmy zwrócić
uwagę, a mianowicie, że wymaga ona aktualizacji profilu nauczyciela, w tym sensie, że musi on nabyć
określone kompetencje, ponownie przemyśleć sposób planowania i realizacji swoich lekcji. Istnieją pewne
czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy korzystaniu z tego typu technologii: autonomia w rozwoju
osobistym i zawodowym, pewność siebie w nowych warunkach, opanowanie treści dyscyplinarnych i zdolność
adaptacji do ciągle zmieniających się sytuacji. Prawdą jest, że planowanie działań podobnych do opisanych
powyżej może zająć więcej czasu na początku (szczególnie ze względu na zaangażowanie narzędzi cyfrowych/
technologicznych), jednak gdy nauczyciel zyska wiedzę i pewność siebie w korzystaniu z takich narzędzi, może
w pełni skoncentrować się na procesie edukacji i czerpać z niego korzyści.
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FUN & SMART CLASS
Studium przypadku paradygmatu CYPRU "FUN @ SMART CLASS" wykorzystuje
metodologię TEAL stosowaną do nauczania nauk humanistycznych (języków obcych i
umiejętności cyfrowych w innowacyjnych ramach szybkiego, zabawnego i inteligentnego
uczenia się).
• Co może być uznane za metodologię TEAL dla Twojego kraju?
Na Cyprze, na poziomie gimnazjum, oferowany jest 3-letni program kształcenia ogólnego,
wzbogacony o elementy wiedzy technicznej. Dla każdego przedmiotu istnieją programy
nauczania składające się z celów, tematyki oraz orientacyjnych metod i materiałów nauczania.
Technologie informacyjno-komunikacyjne i nauka języków obcych są priorytetem w systemie
edukacyjnym Cypru. Krajowy program nauczania ICT jako samodzielnego przedmiotu został
po raz pierwszy wdrożony w 2002 roku na wszystkich poziomach publicznego systemu edukacji,
natomiast ICT jako narzędzie zostało zintegrowane z innymi obszarami tematycznymi, takimi
jak nauka języków obcych.
W odniesieniu do nauki języków obcych, dwa języki obce - angielski i francuski - są obowiązkowe
w trzech klasach gimnazjum. Ich szersze cele są równoległe do celów nowoczesnego nauczania
i uczenia się języków, koncentrując się na "know-what" (program nauczania treści), "knowhow" (umiejętności) i "know-why" (świadomość kulturowa i krytyczna ocena). Na poziomie
sali gimnastycznej stopniowo tworzone są pokoje językowe. Nowoczesne sale językowe są
wielofunkcyjnymi salami lekcyjnymi, które mogą być używane zarówno jako klasyczne sale
lekcyjne, jak i jako samodzielne centra dostępu (SAC) lub jako centra zasobów językowych (LRC).
• Jaka jest percepcja metodologii TEAL w Twoim kraju?
W niedawnym badaniu (Empirica, 2006) na temat wykorzystania komputerów i Internetu
w szkołach w Europie stwierdzono, że prawie wszystkie szkoły na Cyprze używają obecnie
komputerów do nauczania i mają dostęp do Internetu, przy czym najwyższy odsetek osiąga
się w szkołach podstawowych (95%). Zaledwie 31% korzysta z Internetu za pośrednictwem
połączenia szerokopasmowego, co plasuje Cypr na 25. miejscu wśród 27 krajów uczestniczących
w badaniu. Badanie nie wykazało jednak jasno, ile komputerów jest używanych w danej
klasie, a opierało się na ograniczonych obserwacjach. Podczas gdy szkoły na Cyprze wydają
się być dobrze wyposażone w technologię i istnieje plan dotyczący technologii informacyjnokomunikacyjnych wedukacji formalnej, zasadniczo brakuje całościowej strategii e-learningowej
obejmującej edukację, biznes i przemysł (Vrasidas, C. , & Glass, C. V. (2002). (Eds.) Edukacja na
odległość i nauczanie rozproszone. Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc.).
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Nazwa studium przypadku/przykładu/stowarzyszenia/szkoły..., które prowadzą działalność wymienioną
przez Ciebie do Twoich badań (link do strony internetowej lub podobny, jeśli jest to możliwe)
Jak jest to realizowane w praktyce w rzeczywistych sytuacjach?
WPROWADZENIE:
Cypr i Unia Europejska podpisały kilka protokołów o współpracy finansowej i technicznej. Ponadto, cypryjskie
organizacje publiczne i prywatne coraz częściej uczestniczą w różnych inicjatywach edukacyjnych finansowanych
przez UE. CCIF Cyprus pracuje nad zapewnieniem aktywnego środowiska edukacyjnego sprzyjającego
włączeniu społecznemu, stosując współpracę i aktywne uczenie się, w celu wspierania i angażowania uczących
się. Wolontariusze CCIF Cyprus pracują z wzbogaconymi technologicznie i interaktywnymi mediami
edukacyjnymi. Przypadek studiów DIGEU przez CCIF Cyprus będzie koncentrował się na angażowaniu
doświadczeń dla uczniów i nauczycieli. W ramach tego badania zostaną zbadane postrzeganie i doświadczenia
nauczycieli w ramach kursów, w środowisku aktywnej nauki. Nauczyciele przygotowują kursy opracowane
zgodnie ze strategiami TEAL w aktywnej klasie nauczania. Wolontariusze CCIF CYPRUS zorganizowali
DIGEU "FUN @ SMART CLASS". Celem jest dobrowolne nauczanie języków obcych, edukacji
humanistycznej i umiejętności informatycznych w ramach metodologii TEAL, poprzez innowacyjne ramy
szybkiej, zabawnej i inteligentnej nauki.
TEAL "FUN & SMART CLASS" zorganizowane przez CCIF Cyprus
Park i Choi [22] zdefiniowali klasę jako przestrzeń fizyczną, która została połączona z podejściem edukacyjnym
w czasie. Starożytni Grecy używali systemu retoryczno - dialogicznego w przestrzeni niedostosowanej do
zajęć oraz w przestrzeni niedostosowanej dla nauczyciela i uczniów. Uczniowie siedzieli wokół nauczyciela
w porządku pozaszkolnym. Podejście "FUN & SMART CLASS" polega na stworzeniu integracyjnego
środowiska dla wszystkich uczniów w klasach, zarówno fizycznych, jak i internetowych. Połączenie różnych
metod nauczania, w tym społecznych, kulturowych i cyfrowych, ma na celu stworzenie klasy TEAL. W ramach
paradygmatu CCIF Cyprus przetestuje wcześniej znane jako "4 rogi" klasy językowej, rozszerzone poza
formalne ustawienie sali lekcyjnej, ale łączące 4 podejścia TEAL podczas sesji nauczania. Będzie korzystać z
zaawansowanych technologicznie metod tworzenia nowych scenariuszy nauczania, w celu szybkiego, zabawnego
i inteligentnego uczenia się. Od momentu powstania w 2016 roku, CCIF Cyprus zapewnił przestrzeń dla
wolontariuszy, którzy z pasją zajmują się edukacją. Zmiana życia poprzez edukację czyni nas szczęśliwymi.
Wierzymy w transformacyjną siłę edukacji nieformalnej i jej zdolność do upraszczania sposobu, w jaki uczymy
się, wykonujemy i podnosimy poziom doświadczeń. Naszą misją jest wspieranie integracji społecznej wszystkich
obywateli, zwłaszcza uczniów i młodzieży z mniejszymi szansami, poprzez bezpłatną edukację.
Jaki jest przedmiot nauczania?
• Nauka języków obcych
• JĘZYK GRECKI dla uczniów - imigrantów i uchodźców
• Języki obce dla uczniów miejscowych
Wyzwania i możliwości:
Przed organizacjami starającymi się promować nowe inicjatywy edukacyjne na Cyprze i w Unii Europejskiej
stoi kilka wyzwań, w tym brak solidnych planów strategicznych i kwestia akredytacji programów online.
Projekt DIGIEU jest w trakcie realizacji we współpracy z krajami UE.
FUN @ SMART CLASS program językowy: nauczanie języka greckiego i angielskiego, zgodnie z dosłowną
definicją TEAL dla aktywnej nauki z wykorzystaniem technologii
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Wiek uczniów
• Uchodźcy lub imigranci uczący się języka greckiego, w wieku 7 - 16 lat
• Lokalni uczniowie uczący się angielskiego i francuskiego, w wieku 12 - 16 lat

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
FUN & SMART CLASS@ jest to zarówno :
• Fizyczne miejsce wykorzystujące twórcze lekcje w nieformalnym środowisku nauczania i nieformalne
uczenie się poprzez ekspresję artystyczną.
• Wirtualna klasa do zajęć pozaszkolnych dla usprawnienia nowej nauki. Rewizja i praktyka z telefonami
komórkowymi na spersonalizowaną ścieżkę nauki za pomocą bezpłatnej aplikacji DUOLINGO wykonanej
z modułów, które są pogrupowane w celu kształtowania umiejętności językowych. Każda lekcja składa się z
szeregu czynności, takich jak tłumaczenie, szukanie par, itp.
Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
FIZYCZNA KLASA:
Stosujemy nieformalną metodę nauczania, a każda lekcja ma na celu służyć ich codziennemu życiu.
•
•
•
•

Jak komunikować się w supermarkecie
W szpitalu
Z nauczycielami i rówieśnikami w szkole
Ewaluacja pozaformalna w zabawnej i produktywnej oprawie

Uczenie się poprzez organizowanie spotkań w celu uczenia się poprzez SZTUKĘ, promowanie umiejętności
kulturowych i cyfrowych
•
•
•
•

Na warsztaty plastyczne zapraszani są profesjonaliści artystyczni
Dostarczenie, jak tworzyć różne rzemiosło artystyczne
Warsztaty opowiadania historii
Dni kuchni i kultury

WIRTUALNA KLASA:
Wirtualne zajęcia po godzinach lekcyjnych, w celu wzbogacenia nowej nauki. Powtórzenie i ćwiczenie z
telefonami komórkowymi w celu uzyskania spersonalizowanej ścieżki nauczania za pomocą bezpłatnej aplikacji
DUOLINGO złożonej z modułów pogrupowanych w celu uzyskania umiejętności językowych. Każda lekcja
składa się z szeregu działań, takich jak tłumaczenie, szukanie par, itp.
https:// schools.duolingo.com/
•
•
•
•
•
•

słuchanie
fiszki
ćwiczenia wielokrotnego wyboru
gry
konkursy
quizy
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W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
FUN @ SMART CLASS wykorzystuje różne narzędzia ICT w celu zaangażowania uczniów i zwiększenia
ich motywacji.
• Oryginalne mini-opowieści dla wymagających umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu
• Oryginalne zajęcia dla uczniów uczących się jak badać i filtrować informacje
• Zabawne małe konkursy
• Interaktywne zajęcia edukacyjne z obrazami, zagadnieniami gramatycznymi, słuchaniem i pisaniem,
mówieniem i słuchaniem
• Samodzielna nauka z wykorzystaniem
- https://apps.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279 - https://www.pixton.com/
- https://quizizz.com/admin/quiz/new?source=admin&trigger=header
- https://kahoot.com/

jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?
•
•
•

Biegła znajomość języków obcych dzięki różnym metodom nauki
Funkcjonalne testy ewaluacyjne
Uczenie się w domu z niezależnym i elastycznym czasem nauki

Nauczanie języków obcych wspierane przez Technologie Aktywnego Uczenia się (TEAL) jest
innowacją pedagogiczną stworzoną w multimedialnej klasie o zaawansowanej technologii, podkreślającą
konstruktywistyczne podejście do nauczania i uczenia się. Dążymy do tego, aby coraz więcej szkół przyjmowało
metodologię TEAL do prowadzenia kursów.
CCIF CYPRUS poprzez FUN @ SMART CLASS zapewnia bezpłatną edukację poprzez atrakcyjne,
interaktywne, motywujące metody TEAL w środowisku edukacji nieformalnej.

Zdjęcie 1. Zajęcia dydaktyczne
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FUN & SMART CLASS@COWORKING
Wolontariusze CCIF CYPRUS zorganizowali coworking „FUN & SMART CLASS @”. Celem jest
dobrowolne nauczanie języków i edukacji humanistycznej pod kątem szans na zatrudnienie i umiejętności
cyfrowych w innowacyjnych ramach szybkiej, przyjemnej i inteligentnej nauki. WIZJA CCIF CYPRUS
ma na celu wzmocnienie pozycji młodzieży, niezależnie od płci, pochodzenia społecznego, kulturowego lub
edukacyjnego, w zakresie aktywnego obywatelstwa, wolontariatu, tolerancji, szacunku, wzajemnego zrozumienia,
zrównoważonego wzrostu i rozwoju życiowego. CCIF CYPRUS ustanowił “FUN & SMART CLASS@” dla:
•
•

Edukacji zawodowej
Nauki języków

Jaki jest przedmiot nauczania?
ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE
Program FUN & SMART CLASS@ zgodnie z dosłowną definicją TEAL dla aktywnego uczenia się z
wykorzystaniem technologii obejmuje:
•
•
•
•

Budowanie marki
Komunikację cyfrową
Edycję wideo i zdjęć
Wykorzystanie technologii

Wiek uczniów
•
•

Młodzieży, w tym osób o mniejszych szansach (w wieku 18-25 lat)
Uczniów w wieku 13 - 18 lat

Z jakiego rodzaju sali lekcyjnej korzystano
(wielkość, organizacja przestrzeni, rozmieszczenie stołów, itp.)?
FUN & SMART CLASS@coworking is both
•
•

LABORATORIUM oraz
Zajęcia MOBILNE (prowadzimy warsztaty dla różnych grup uczniów w siedzibach innych organizacji kulturalnych)

Jakiego rodzaju materiały szkoleniowe zostały wykorzystane (prezentacja PowerPoint, wideo, itp.)?
•
•
•
•
•

Prezentacje PowerPoint
Nauka z telefonami komórkowymi
Nauka za pomocą narzędzi cyfrowych
Gry
Nauka z mediami społecznościowymi, Facebookiem, Twitterem, Instagramem
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W jaki sposób zaangażowane były narzędzia technologiczne (ICT)?
FUN & SMART CLASS@ wykorzystuje różne DARMOWE narzędzia do rozwijania umiejętności miękkich,
zwiększania motywacji do nauki i kompetencji ICT.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowanie marki
Personalne budowanie marki
Identyfikacja wizualna, myślenie wizualne
Typy uczniów, przewodnik po emocjach
Tworzenie logo, strony internetowej i aplikacji mobilnej
Marketing wideo, animacja wideo
Marketing cyfrowy (strategia obecności i publikacji online))
Biznesplan
Tworzenie treści cyfrowych, tekstu, obrazu, dźwięku, wideo, animacji
Bezpieczeństwo online
Handel elektroniczny

DARMOWE NARZĘDZIA:
•
•
•
•
•

https://www.canva.com/
https://biteable.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.pixton.com/
Jakie rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu tej metody nauczania,
w porównaniu z metodą konwencjonalną?

•
•
•
•
•

Biegła znajomość języka angielskiego
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Kanały komunikacji
Wartość współpracy
Stworzenie planu strategicznego

FUN & SMART CLASS@ stworzony przez CCIF CYPRUS zapewnia bezpłatne możliwości edukacyjne dla
młodzieży i seniorów korzystających z nieformalnych metod nauczania.
Połączenie umiejętności miękkich, w tym umiejętności społecznych, komunikacyjnych, cech osobowościowych,
postaw i atrybutów zawodowych, wspiera rozwój przedsiębiorczego myślenia młodzieży.

Zdjęcie 1. Zajęcia dydaktyczne
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Wnioski
końcowe przemyślenia na temat
studiów przypadków analizowanych
w tym rozdziale

miejętność skutecznego wykorzystania innowacyjnych produktów
U
szkoleniowych jest długim procesem i wymaga przyjęcia nowego
sposobu myślenia i uczenia się. W związku z tym uznano, że należy

przeprowadzić dogłębną analizę, w celu określenia obszaru działania
metodologii TEAL, jej skutków oraz transferu dobrych praktyk
szkoleniowych. Jednym z celów tego zbioru studiów przypadków było
zatem podkreślenie zalet tych projektów oraz transfer dobrych praktyk
w dziedzinie szkoleń.
Po tym szczegółowym badaniu możemy z pewnością stwierdzić,
że na terytorium krajów europejskich nie brakuje dobrych praktyk i
doświadczeń w dziedzinie nauczania TEAL. Projekty są realizowane
przez podmioty publiczne (szkoły, miasta), ale także prywatne
(stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, itp.) i jest to bardzo ważny
aspekt, ponieważ pozwala on na kontynuowanie badań bez konieczności
stosowania się do wcześniej ustalonych instrukcji agencji rządowych,
a zamiast tego poprzez badanie metodologii i niekonwencjonalnych
technik.
Wychodząc od tych rozważań oraz materiałów zebranych w trakcie
naszych badań dotyczących dobrych praktyk, w drugiej części tego
rozdziału postaramy się podsumować wszystko w arkuszach danych,
które dostarczą nauczycielom wytycznych do nauczania TEAL w
różnych obszarach (dziedzina techniki; edukacja o grach; edukacja
obywatelska; przedmioty ścisłe; nauki humanistyczne). Te arkusze
podsumowujące pomogą nauczycielom krok po kroku zaprojektować
i wdrożyć aktywną i opartą na współpracy ścieżkę uczenia się dla
uczniów, poprzez wykorzystanie technologii i ustawienie przestrzeni
do nauki.
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Rozdział 3.1

Teoria
TEAL
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Wprowadzenie

Scenariusz innowacyjnego nauczania
z potrzeb, która pojawiła się w trakcie prac badawczych
J edną
prowadzonych przez partnerów tego projektu, jest

uporządkowanie metodologii, które europejscy nauczyciele i
szkoły stosują w swoich klasach. Metodologia, która wykorzystuje
narzędzia cyfrowe w najróżniejszy sposób, aby uczynić lekcję coraz
bardziej aktywną i angażującą w kontekście umiejętności nauczania.
Z tego powodu, w tym technicznym wprowadzeniu do nauczania
cyfrowego, a w szczególności do metodologii TEAL (Technology
Enhanced Active Learning), która jest bohaterem tego projektu
w ramach programu Erasmus+, zdecydowano się na zestawienie
za pomocą liczydła syntetycznego głównych metod nauczania
stosowanych w różnych grupach wiekowych szkoły. Celem
tego liczydła jest po raz kolejny dostarczenie szerokiego i
uporządkowanego kontekstu nauczania tym, którzy chcą pogłębić
te zagadnienia poprzez zapoznanie się ze wszystkimi rezultatami
intelektualnymi dostarczonymi przez projekt DigiEU.
• WSPÓLNE UCZENIE SIĘ:
Opis: "Grupa musi być odpowiedzialna za osiągnięcie swoich celów, a każdy jej członek musi być
odpowiedzialny za wniesienie swojego wkładu pracy." ( Johnson & J.)
Pierwszy model planowania został zaproponowany przez Johnsona i Holubeca już w 1993
roku (Nevin, 1993). Modele te sugerują nauczycielom skupienie uwagi na pewnych określonych
obszarach, w odniesieniu do których podejmują decyzje edukacyjne i organizacyjne. Warunek
pozytywnej współzależności determinuje u każdego z nich poczucie bycia niezbędnym dla grupy,
co ma pozytywne reperkusje nie tylko dla motywacji i zaangażowania, ale także dla jakości
relacji interpersonalnych.
Odniesienia pedagogiczne: Odniesienia są rozpoznawalne w czterech pedagogicznych makroobszarach
(1. Aktywna pedagogika; 2. Konstruktywizm; 3. Psychologia humanistyczna; 4. Psychologia społeczna).
• EDUKACJA RÓWIEŚNICZA
Opis: Metodologia EDUKACJI RÓWIEŚNICZEJ zakłada radykalną zmianę perspektywy w
procesie uczenia się, stawiając uczniów w centrum systemu edukacyjnego. Nacisk kładziony
jest na grupę rówieśniczą, która stanowi swego rodzaju laboratorium społeczne, w którym
można rozwijać dynamikę, eksperymentować, projektować, dzielić się, podnosić poczucie
własnej wartości oraz umiejętności relacyjne i komunikacyjne. EDUKACJA RÓWIEŚNICZA
pozwala na skuteczniejsze przekazywanie wiedzy na temat umiejętności życiowych niezbędnych
do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego przez każdego ucznia. Jest to strategia edukacyjna oparta
na procesie przekazywania doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami grupy rówieśniczej, w
ramach planu zawierającego cele, czas, sposoby, role i uporządkowane materiały.
Odniesienia pedagogiczne: Konstruktywistyczne nauczanie, które ma starożytne odniesienia w
metodzie "wzajemnego nauczania".
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• DEBATA:
Opis: DEBATA jest aktywną metodologią nauczania, która pozwala na stymulowanie
umiejętności przekrojowych w matrycy dydaktycznej i edukacyjnej, której głównym celem
jest rozwój u uczniów zdolności do kreatywnego myślenia oraz skutecznej i adekwatnej
komunikacji. Jest to metodologia, która zakłada aktywizację uczenia się poprzez współpracę
i edukację rówieśniczą w fazie poprzedzającej debatę. Podsumowując, DEBATA to formalna i
nieswobodna dyskusja, w której dwie drużyny po trzech lub więcej uczniów popierają i podważają
daną wypowiedź (pozaszkolną), stawiając się po jednej (ZA) lub drugiej stronie (PRZECIW).
Odniesienia pedagogiczne: Odniesieniem do tej dydaktyki jest konstruktywistyczna pedagogika
Wygotskiego, ponieważ opiera się na interakcji społecznej ucznia podczas badań i debaty.
• ODWRÓCONA KLASA:
Opis: Nauczyciele przygotowują cały materiał dydaktyczny na stronie internetowej, gdzie
gromadzą filmy dydaktyczne i planują ćwiczenia w parach lub grupach do zaproponowania na
zajęciach. Działania są kreatywne i oparte na rywalizacji, a ich samoocena jest możliwa dzięki
prostym listom kontrolnym opracowanym przez samych uczniów. Po obejrzeniu w domu nagrań
wideo z lekcji w klasie, uczniowie wykonują w małych grupach ćwiczenia, które znajdują na
stronie internetowej. Nauczyciel ma empatyczny stosunek do uczniów. Stale ich ocenia, unikając
izolowania niezmotywowanych uczniów.
Odniesienia pedagogiczne: Konstruktywizm.
•

IBSE (Inquiry Based Science Education - Edukacja oparta na badaniu)

Opis: "Nauka jest sposobem myślenia w znacznie większym stopniu niż zbiorem wiedzy". Carl
Sagan (1986)
Edukacja naukowa oparta na dochodzeniu (IBSE) jest indukcyjnym podejściem do nauczania
przedmiotów ścisłych, które stawia bezpośrednie doświadczenie w centrum procesu uczenia się.
Działania te aktywnie angażują uczniów w identyfikację odpowiednich dowodów, w krytyczne
i logiczne rozumowanie na temat zebranych dowodów oraz w refleksję nad ich interpretacją.
Uczniowie uczą się prowadzić badania, ale także rozumieją procesy, które naukowcy wykorzystują
do rozwoju wiedzy. Jest skuteczna na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, zwiększa
zainteresowanie uczniów, podnosi poziom wydajności i rozwija podstawowe umiejętności, aby
przygotować do stawienia czoła światu poza szkołą.
Odniesienia pedagogiczne: Nauczanie z konstruktywistyczną matrycą, która zaczyna się od pracy
Deweya i Piageta.
• METODA MONTESSORI
Opis: Metoda oparta na technikach nauczania, które szanują indywidualność każdego człowieka.
Dydaktyka ta, stosowana głównie w pracy z dziećmi, pozostawia im swobodę pracy zgodnie z
ich własnym rytmem i zainteresowaniami na materiałach, które pozwalają całemu ciału ćwiczyć
inteligencję i kreatywność, rozwijając w ten sposób demokratyczną osobowość otwartą na świat.
Odniesienia pedagogiczne /
• MICROLEARNING
Opis: MICROLEARNING oznacza tworzenie treści szkoleniowych typu "Bite-Sized"
i "Snackable". Bardzo krótkie i łatwe do podzielenia się treści, takie jak przekąska (Iearning
nuggets). Treści skoncentrowane na konkretnej umiejętności lub temacie oraz multiplatformowe,
które umożliwiają realizację w obecności lub w innych kontekstach. Każdy MICROLEARNING
ma krótkie wprowadzenie lub nie ma go wcale, pokazuje, a nie mówi, jest wciągający i wysoce
doświadczalny z symulacją prawdziwych przypadków, uczy "w samą porę" i oferuje różne formy
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(wideo, obrazy, audio, strona internetowa, itp.).
Odniesienia pedagogiczne: Z kolei mikroteaching Dwighta W. Allena (Stanford University, lata 60.)
rozwinął się w kontekście konstruktywizmu i konstrukcjonizmu.
• ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Opis: "Rozwiązujemy problem, więc się uczę."
Taka jest logika aktywnej metodologii „WSPÓLNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW”,
która wywodzi się z konstruktywistycznej pedagogiki Wygotskiego. Jak potwierdzono w
raporcie PISA- OECD (Program międzynarodowej oceny studentów) z 2015 r., rozwiązywanie
problemów jest złożoną umiejętnością, którą rozwija się przy odpowiednio zorganizowanej
metodologii współpracy (pod względem ról, organizacji i wizji strategicznej), która zawiera
pewne kluczowe fragmenty możliwe do zidentyfikowania w postawieniu uczniów w sytuacji
problemowej, udostępniając im niezbędne informacje i towarzysząc im w identyfikacji hipotez
i przekształcaniu ich w działania, weryfikując w końcu skuteczność rozwiązania i ewentualnie,
poprzez diagnozę błędów, zaczynając ponownie cyklicznie od analizy początkowego problemu.
Odniesienia pedagogiczne: Pedagogika konstruktywistyczna Wygotskiego.
• OPOWIEŚCI CYFROWE
Opis: Opowiadanie historii to starożytna praktyka, w wyniku której wprowadzono nowe
technologie, środki zaangażowania i komunikacji uległy zmianie, co jednak pozostawiło
emocjonalny nacisk tej nauki na niezmienionym poziomie. Cyfrowe opowiadanie historii można
zdefiniować jako narzędzie, za pomocą którego nauczyciele mogą przekazywać lub prezentować
treści przy korzystaniu z narracji, metafor i kotwic do indywidualnego doświadczenia poprzez
synergiczne wykorzystanie technologii internetowej poprzez łączenie obrazów (utrwalonych lub
w ruchu), głosu narracyjnego (nagranego lub napisanego) oraz ścieżki dźwiękowej (dźwięków i /
lub muzyki) z elementami narratologicznymi przeznaczonymi do użytku publicznego.
Odniesienia pedagogiczne: Konstruktywizm
• TEAL
Opis: Aktywne uczenie się wspomagane technologią (Technology-Enhanced Active Learning
- TEAL) jest metodologią opracowaną w 2003 roku przez MIT w Bostonie. Lekcja frontalna
jest często pasywnie przyjmowana przez uczniów, podczas gdy nauczanie TEAL ma na
celu połączenie lekcji frontalnych z symulacjami i ćwiczeniami laboratoryjnymi poprzez
wykorzystanie technologii. Metodologia ta jest wspierana przez projektowanie przestrzeni o
specyficznych cechach i modułowym wyposażeniu, które można rekonfigurować w zależności
od potrzeb. Tworzenie połączeń między różnymi technologiami i narzędziami, stymulowanie
wzajemnego porównywania się, badań internetowych, debatowanie nad problemami i ich
przepracowywanie poprzez wspólną syntezę online. Wszystko w celu połączenia wykładów i
zajęć laboratoryjnych, poprzez aktywizm pedagogiczny, aby stworzyć wzbogacone uczenie się
oparte na współpracy rówieśniczej.
Odniesienia pedagogiczne: Pedagogika konstruktywistyczna
• TINKERING (MAJSTERKOWANIE)
Opis: TINKERING to angielski termin, który dosłownie oznacza "majstrowanie, zabieganie,
zapracowanie".TINKERING jest obecnie uważany za innowacyjne podejście do edukacji STEM
(Nauka; Technologia; Inżynieria; Matematyka) w środowiskach edukacyjnych na poziomie
międzynarodowym oraz za ważne narzędzie do rozwoju umiejętności uczniów. TINKERING
jest określany jako nieformalna forma uczenia się, w której człowiek uczy się poprzez
działanie. Uczeń jest zachęcany do eksperymentowania, stymulując postawę rozwiązywania
problemów. Wszystkie działania są zawsze uruchamiane w formie gry lub wyzwania i muszą
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być przeprowadzane w grupie. Główne działania, które można zaproponować, polegają na
budowaniu lub rozkładaniu obiektów, projektowaniu maszyn, które poruszają się, latają, rysują,
unoszą się, badaniu materiałów lub elementów mechanicznych, tworzeniu oryginalnych
artefaktów lub reakcji łańcuchowych. Celem majsterkowania jest tworzenie różnego rodzaju
przedmiotów przy użyciu materiałów z recyklingu, które są również łatwo dostępne w domu.
Pudełka, szklanki, kartki papieru, kawałki drewna, metalowe druty, plastikowe folie to tylko
niektóre z "elementów" potrzebnych do pracy. Rzeczy, które można zbudować jest wiele:
obwody elektryczne, małe roboty, zabawki mechaniczne, tory z marmuru, mechanizmy reakcji
łańcuchowych, rzeźby.
Odniesienia pedagogiczne: Dewey and Piaget constructivism

TEAL ...co to jest?!
Definicje i podstawowe pojęcia
aktywnego uczenia się definiowane
jakoTEAL

e metodologie dydaktyczne i pedagogiczne są tylko częścią awangardy, która na całym świecie zajmuje się kwestią
T
wciągającego i angażującego nauczania dziewcząt i chłopców w każdym wieku. Te eksperymenty dydaktyczne
dotyczą wszystkich dziedzin nauczania, takich jak nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, obywatelskie, ekologiczne,
historyczne, antropologiczne, a nawet społeczne, gdy chodzi na przykład o nauczanie nowego języka jako narzędzia
integracji migrantów. Z tego powodu, syntetyczne liczydło najbardziej rozpowszechnionych metodologii nauczania
w szkołach zostało uznane za fundamentalne w tym wprowadzeniu, tak aby każdy, kto chce podejść do tych zagadnień
poprzez niniejsze wytyczne, mógł mieć przegląd i zrozumieć, dlaczego projekt w ramach program Erasmus+ "DIGIEU"
(Digital Garden For European Schools) umieścił metodologię nauczania TEAL (Technology-Enhanced Active
Learning) w centrum całej tej pracy.
Jak już wspomniano, metoda nauczania TEAL (Technology-Enhanced Active Learning)
narodziła się z pracy profesora Petera Dourmashkina z MIT w Bostonie w 2003 roku, jest to
dydaktyka, która natychmiast przynosi doskonałe rezultaty i już od 2005 roku jest stosowana na
wszystkich kursach wprowadzających do fizyki na MIT.

http://web.mit.edu/edtech/casestudies/teal.html
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Podsumowując, nauczanie TEAL to aktywne uczenie się z wykorzystaniem technologii,
mające na celu przezwyciężenie problemu porzucania nauki, czyli ucznia, który opuszcza szkołę
przed ukończeniem nauki, a także przybliżenie dziewczętom przedmiotów STEM (Nauka;
Technologia; Inżynieria; Matematyka). Metodologia ta ma na celu połączenie wykładów,
ćwiczeń laboratoryjnych i aktywizmu pedagogicznego, aby dać życie wzbogaconej i opartej na
współpracy nauce.
• Zajęcia TEAL objemują:
• Wspólne uczenie się - uczniowie pracują podczas zajęć w małych grupach, korzystając ze
wspólnych laptopów;
• Eksperymenty na komputerach stacjonarnych z łączami do gromadzenia danych na
laptopach; o Bogate w multimedia wizualizacje i symulacje dostarczane przez laptopy i
Internet;
• Systemy odpowiedzi osobistych, które stymulują interakcję pomiędzy uczniami i
wykładowcami.
• Bogate w multimedia wizualizacje i symulacje dostarczane przez laptopy i Internet
Główne korzyści płynące z nauczania TEAL to przezwyciężenie logiki nauki, która ma być
mnemotechniczna, w rzeczywistości nauka staje się aktywna (rozwiązywanie problemów) i
oparta na współpracy.
TEAL zachęca do stosowania podejścia projektowego w kursach szkoleniowych i wzmacnia
praktykę laboratoryjną oraz nauczanie partnerskie, promując integrację pomiędzy narzędziami
cyfrowymi i tradycyjnymi. W tym podejściu przestrzenie i technologie są ze sobą ściśle
powiązane, w rzeczywistości klasa TEAL jest zazwyczaj wyposażona w centralne miejsce dla
nauczyciela z okrągłymi "wyspami" wokół niego, każda "wyspa" wyposażona jest we wspólną
stację komputerową z dostępem do Internetu oraz inne urządzenia, które zmieniają się w
zależności od tematu lekcji. W tej klasie komunikacja ma zasadnicze znaczenie, a technologia i
układ sali lekcyjnej pozwalają nauczycielowi mieć w czasie rzeczywistym ogólny obraz postępów
lekcji i reakcji uczniów z natychmiastową informacją zwrotną.
Ostatnio profesor Dourmashkin, twórca nauczania TEAL, ilustrując rozwój tego nauczania na
MIT mówił o nowym sposobie projektowania działań, opartym na trzech różnych "sekwencjach
uczenia się" (1. sekwencja przed uczeniem się; 2. video-wykład; 3. sekwencja po nauczaniu). W
szczególności położył nacisk na "wideo-wykład", który poprzez "tablicę do wyświetlania video"
pozwala nauczycielowi ilustrować pojęcia i treści lekcji rysunkami, wykresami lub mapami na
rzutniku, co pomaga uczynić epizod edukacyjny porywającym i angażującym, zwiększając jego
skuteczność.
Większość szkół przyjęła TEAL jako integralną część programu nauczania STEM, ale ostatnio
nauczanie to zostało rozszerzone również na nauki humanistyczne, zwłaszcza historię i filozofię.
Niektóre szkoły wykorzystują je również jako interaktywny sposób wdrażania metodologii
CLIL (Content and Language Integrated Learning - Zintegrowane nauczanie treści i języka),
używając języka angielskiego jako języka roboczego, co przyczynia się do uczynienia środowiska
uczenia się interaktywnym i dynamicznym, angażując uczniów w bardzo skuteczny sposób,
czyniąc ich bohaterami swojej ścieżki edukacyjnej. Interakcja ustna, symulacje, eksperymenty
i dyskusje grupowe w języku obcym w środowisku TEAL mogą przyczynić się do realizacji
ścieżki CLIL o dużym wpływie i jakości.
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Od TEAL do TINKERINGU
(MAJSTERKOWANIA)
Ewolucja dydaktyczna „Aktywnego uczenia
się wspomaganego technologią”
TINKERING jest metodą dydaktyczną opracowaną przez EXPLORATORIUM w San
Francisco na podstawie doświadczeń i badań MIT w Bostonie. Metodologia początkowo
opracowana dla nauczania STEM (Nauka; Technologia; Inżynieria; Matematyka), ale następnie
zastosowana w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, czy kodowanie.
Zanim opiszemy TINKERING bardziej szczegółowo, warto powiedzieć, że
EXPLORATORIUM jest jednym z pierwszych na świecie muzeów w całości poświęconych
nauce. Założone w 1969 roku przez fizyka Franka Oppenheimera, młodszego brata najbardziej
znanego Roberta Oppenheimera, gromadzi w swoich salach liczne stanowiska pracy, które
pozwalają zwiedzającym bezpośrednio doświadczyć zasad fizyki i nauki. Ta przesłanka jest
ważna, ponieważ dostarcza nam fundamentalnych elementów do zrozumienia, dlaczego
TINKERING narodził się właśnie tutaj.

https://www.exploratorium.edu/

https://www.exploratorium.edu/explore
https://www.exploratorium.edu/tinkering
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o to jest TINKERING? Dosłownie TINKERING oznacza majstrować, próbując naprawić
C
lub ulepszyć coś w przypadkowy lub nieuporządkowany sposób, często bez żadnego
pożytecznego efektu i wydaje się, że termin ten został użyty po raz pierwszy w 14 wieku do

opisania spawaczy, którzy podróżowali, aby naprawić najbardziej rozbieżne narzędzia domowe.
Dzisiaj TINKERING odpowiada bardzo precyzyjnej metodologii dydaktycznej, w której wiedza
nie jest przekazywana przez nauczyciela w formie wiedzy w pigułce, ale odkrywana i budowana
poprzez osobistą interakcję z materiałami, narzędziami i nowymi technologiami.
Jakie są pedagogiczne odniesienia? TINKERING jest nauką opartą na konstruktywizmie
Piageta i konstrukcjonizmie Paperta, a więc na założeniu, że konstruowanie wiedzy jest
zawsze wynikiem mediacji między uczącymi się, a przedmiotem wiedzy. W szczególności, w
konstrukcjonizmie proces uczenia się odbywa się właśnie poprzez budowanie obiektu, nie jest
ważne czy jest on rzeczywisty (Tinkering - Majstrowanie) czy wirtualny (kodowanie), ważny
jest proces. W rzeczywistości metoda ta zachęca do eksperymentowania, stymuluje umiejętność
rozwiązywania problemów i uczy pracy w zespole, współpracy dla osiągnięcia celu. Dzięki
TINKERINGOWI dzieci, młodzież, a nawet dorośli mogą podchodzić do takich dziedzin jak
sztuka, nauka i technika bez przymusu uczenia się na pamięć teoretycznych pojęć, ponieważ
liczy się tylko praktyka.
Jak działa TINKERING? Laboratoria MAJSTERKOWANIA są zaprojektowane z
uwzględnieniem punktu widzenia dzieci nie tylko na temat zawartości, ale także materiałów,
aranżacji wyposażenia i zarządzania czasem. Działanie jest prezentowane w sposób zachęcający
i kreatywny, aby wzbudzić w młodych ludziach chęć podjęcia pracy. Materiały udostępnione
do działań są użyteczne, proste i nie wymagają konkretnych wyjaśnień. W tym momencie rolą
moderatora jest tylko wspieranie i zwiększanie doświadczenia poprzez upewnienie się, że błąd
staje się podstawową częścią doświadczenia, tracąc jakąkolwiek wartość ujemną.
Jakie są jego przyszłe kierunki rozwoju? Na całym świecie prowadzone są badania i eksperymenty
nad TINKERINGIEM i istnieje wiele kierunków, w których ta metodologia może podążać. W
szczególności to, co jest robione w laboratoriach MIT w Bostonie w zakresie myślenia obliczeniowego
i kodowania, zaowocowało stworzeniem narzędzia typu open source (otwartego źródła) o nazwie
SCRATCH, które natychmiast rozprzestrzeniło się na cały świat w środowisku szkolnym.

https://www.media.mit.edu/posts/engaging-all-learners-in-physical-tinkering/
https://www.media.mit.edu/projects/computational-tinkering/overview/
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Element TEAL dla
nowego podejścia
dydaktycznego
Metodologiczne i operacyjne wskazania do
stworzenia optymalnej ścieżki nauczania TEAL

Po tym omówieniu metodologii nauczania TINKERINGU, naszym zdaniem bardzo przydatnej,
chcielibyśmy wrócić do głównego tematu tego rozdziału, czyli TEAL (Technology-Enhanced
Active Learning), dostarczając elementów operacyjnych dla dydaktyki i klasy, dwóch kamieni
węgielnych tego nauczania. Zacznijmy od razu od ustawień dydaktycznych i metod oceny zajęć.
ANALIZA WSTĘPNA:
• Komentarze na temat ograniczeń nauczania frontalnego:
• Lekcje frontalne są często biernie przyjmowane przez uczniów;
• Uwaga opada po krótkim czasie;
• Odsetek nieporozumień i wynikających z nich niepowodzeń jest wysoki;
• Niektóre pojęcia są abstrakcyjne i trudne do zwizualizowania;
• Nie ma bodźca dla intuicji i przeróbek.
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA:
• Łączenie wykładów, symulacji i zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem nowych
technologii;
• Tworzenie przestrzeni do nauki z możliwością rekonfiguracji wyposażenia w zależności
od potrzeb;
• Tworzenie wzajemnych połączeń między nowymi technologiami a tradycyjnymi
narzędziami różnego typu;
• Stymulowanie badań, wzajemnych porównań, dyskusji nad problemami i ich
przepracowywaniem.
DZIAŁANIA NAUCZYCIELA:
Nauczyciel ZACHĘCA i WSPIERA:
•
•
•

Pracę i eksperymentowanie (zajęcia praktyczne) w małych grupach (3 lub 5 uczniów);
Dyskusję i porównanie między rówieśnikami;
Rozwiązywanie problemów, aktywne badania i wspólne uczenie się (przepływ pracy).

NAUCZYCIEL PROPONUJE:
• Ćwiczenia mające na celu opracowanie jednego lub więcej produktów (plakat; PPT;
wideo; podcast, itp.), którymi będzie można podzielić się z grupą klasową.
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NAUCZYCIEL OCENIA:
• Różne aspekty pracy każdego ucznia z tabelą, która jest wyjaśniona i objaśniona na
początku zajęć.
DZIAŁANIA UCZNIÓW:
Uczeń jest ZACHĘCANY do:
•
•
•
•
•

Wyzwolenia się z biernego odbioru treści;
Rozwijania umiejętności komunikacyjnych w kontekście współpracy;
Ulepszania nowych modeli badawczych;
Współorganizowania partnerskiego uczenia się;
Pogłębiania umiejętności ekspresyjnych i krytycznych.

UCZEŃ JEST WSPIERANY:
•

Przez interwencję i ocenę nauczyciela.

USTAWIENIA PRZESTRZENNE:
• Przestrzeń edukacyjna jest tworzona na podstawie:
• W jaki sposobu interakcji między uczniami a nauczycielem;
• Modelu pedagogicznego, który ma być realizowany poprzez przemyślenie roli nauczyciela
i uczniów;
• RRodzaju stanowiska pracy, jaki jest pożądany dla uczniów, którzy pracują po
podzieleniu się na grupy trzy- lub pięcioosobowe. Liczba nieparzysta sprzyja wypracowaniu
porozumienia, ponieważ w decyzjach nigdy nie będzie remisu;
• Niezależnie od tematu zajęć, nauczyciel ma do dyspozycji centralną (rzeczywistą lub
wirtualną) stację roboczą, z której może sprawdzać i oceniać działania uczniów;
• Rodzaju wkładu wizualnego, który ma być dostarczony uczniom poprzez użycie
projektorów, olbrzymich ekranów, rzutników lub IWB;
• Szerokich przestrzeni i przejść wokół stanowisk pracy w taki sposób, aby umożliwić
ruch zarówno uczniom, którzy mogą w ten sposób uwolnić się od sztywnych schematów
nauczania frontalnego, jak i nauczycielom, którzy mogą w ten sposób przemieszczać się
pomiędzy stanowiskami pracy, aby zachęcać i wspierać dynamikę i pracę różnych grup.
(Biorąc pod uwagę ważnosć tego punktu, szczegółowo przeanalizujemy Ustawienie w następnym
punkcie)
METODA OCENIANIA:
Nauczyciel ocenia UMIEJĘTNOŚCI dotyczące:
•
•
•
•
•
•

Reprezentowanych pojęć;
Łączenia różnych pomysłów;
Przeprowadzania logicznego rozumowania;
Oceniania i wykorzystywania wiadomości;
Przekazywania idei;
Współdziałania z rówieśnikami i nauczycielem.

Zasadniczo, będą brane pod uwagę umiejętności uczniów w zakresie obserwacji i adnotacji,
ich indywidualne i grupowe cechy, jakość ich prac końcowych i ostatecznie ich zdolność do
samooceny i oceny rówieśniczej.
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METODA W KROKACH:
AKTYWACJA
•

Nauczyciel podaje temat, który motywuje do rozpoczęcia ćwiczenia;

PRODUKCJA
•

W klasie nauczyciel proponuje strategie aktywnego nauczania za pomocą
interaktywnych prezentacji, wizualizacji online, ustrukturyzowanych testów
umieszczanych na pulpicie, testów i rozwiązywania problemów. Zamiast
tego, uczeń szuka informacji online, dyskutuje z grupą i opracowuje produkt;

PONOWNE ROZWIĄZANIE
• Nauczyciel wyjaśnia i utrwala naukę;
RAPORT
• Uczeń przekazuje raport klasie ze swojego biurka;
DYSKUSJA
• Uczniowie proszą o wyjaśnienia i dogłębnie analizują wiadomości;
SYNTEZA
• Nauczyciel podsumowuje wyniki badań;
WERYFIKACJA
• Nauczyciel może zaproponować test podsumowujący lub ocenić wykonaną pracę za
pomocą kryteriów, które należy wyjaśnić uczniom na początku zajęć.
(Na końcu tej części załączono wzór oceny działań TEAL)
NIEZBĘDNE ZASOBY:
Zasoby TECHNOLOGICZNE:
• LIM lub ekrany (minimalna liczba 3); Projektory; Ultraszerokopasmowe połączenie
bezprzewodowe; Wewnętrzne okablowanie wszystkich przestrzeni (LAN/W-Lan);
Urządzenia stacjonarne i/lub mobilne; Dedykowane urządzenia peryferyjne
Zasoby INFRASTRUKTURALNE
• Wystarczająco przestronne pomieszczenie z odpowiednimi meblami i narzędziami
doprawidłowego rozplanowania przestrzeni (stoły modułowe; krzesła obrotowe; pozycja
centralna; odpowiednie oświetlenie; ruchome ścianki działowe, itp.).
ANALIZA KOŃCOWA:
ZALETY nauczania TEAL:
• Rozwija rozumienie abstrakcyjnych pojęć;
• Rozwija umiejętności rozwiązywania problemów i nawyk pracy zespołowej;
• Obejmuje uczniów poprzez praktyczne zajęcia i eksperymenty we wszystkich dyscyplinach;
• Zwiększa umiejętności badawcze projektu;
• Poprawia metodologię uczenia się opartą na badaniach;
• Poprawia umiejętności ekspresji wśród rówieśników i nauczyciela.

WADY NAUCZANIA TEAL:
•
•

Nauczyciel musi być przeszkolony, aby stać się facylitatorem nauki, a nie dostarczycielem
pojęć;
Grupa musi być stale nadzorowana przez nauczyciela, aby uniknąć nierównowagi zadań
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•
•
•

pomiędzy zajętymi i niezmotywowanymi uczniami;
Nauczyciel musi być elastyczny, aby dostosować strukturę projektu do uczniów, z którymi
pracuje;
Wiele instytutów nie posiada sal lekcyjnych lub laboratoriów z odpowiednią przestrzenią
i narzędziami do tego typu nauczania;
Kryteria oceny, jeśli nie są jasno sprecyzowane od samego początku, mogą powodować
frustrację i nieporozumienia.
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Element TEAL
do ustawiania
przestrzeni

Konfiguracje przestrzenne do organizacji
optymalnej przestrzeni TEAL
Przeanalizujmy teraz szczegółowo najważniejszy element nauczania TEAL, czyli wyznaczanie
przestrzeni do nauki. Aby to zrobić, wprowadzamy matrycę, która pomoże nam określić
priorytety w wykorzystaniu przestrzeni. Matryca ta określa w swoich podstawach cztery wyraźne
priorytety, które przekładają się na dobrze zdefiniowane priorytety przestrzenne. Uzyskane
wskazówki są oczywiście zaleceniami, które należy dostosować do kontekstu, aby uzyskać
optymalne ustawienie przestrzeni edukacyjnej.

Matryca USTAWIEŃ PRZESTRZENNYCH
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duża grupa
KIEROWANA PRZESTRZEŃ
INSTRUKTAŻOWA
Pierwszy
klucz
matrycy
identyfikuje
ustawienie przestrzenne, które maksymalizuje
efektywność przestrzeni dla EDUKACJI
POŚREDNIEJ, z nauczycielem i dużą grupą
uczniów (20/25 uczniów). W tej konfiguracji,
meble i sprzęt są zamocowane w przestrzeni
dzięki temu lekcja nie wymaga dodatkowego
czasu
na
przygotowanie
przestrzeni,
dostosowując ją do typu uczniów. W tego
typu przestrzeni, ustawienie jest nastawione
wyłącznie na bezpośredni przekaz treści
edukacyjnych.

ustawienie KIEROWANA PRZESTRZEŃ INSTRUKTAŻOWA
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
mała grupa
KIEROWANA PZRESTRZEŃ
INSTRUKTAŻOWA

ustawienie KIEROWANA PRZESTRZEŃ INSTRUKTAŻOWA
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks

Drugi klucz matrycy to konfiguracja przestrzeni
zmaksymalizowana
dla
efektywności
EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ DLA
MAŁYCH GRUP.
Teoretycznie ta konfiguracja zapewnia
2/3 uczniów na stanowisko pracy, ale jeśli
przestrzeń lub sprzęt nie są wystarczające,
można utworzyć większe grupy uczniów dla
maksymalnie 6 uczniów. W tej konfiguracji
wyświetlacze i mobilne stoliki na kółkach
mogą uczynić przestrzeń elastyczną, nawet
jeśli stacje robocze są zamocowane na stałe.

duża grupa
KREATYWNA PRZESTRZEŃ
Trzeci klucz matrycy jest zorganizowany jako
KREATYWNA PRZESTRZEŃ, której
celem jest zapewnienie każdemu uczniowi
odpowiedniej przestrzeni do pracy i osobistych
badań. Ideą tego ustawienia jest to, że każdy
uczeń ma do dyspozycji osobistą stację roboczą
(maksymalnie 2). Dodatkowo, taki układ
daje nauczycielowi możliwość jednoczesnego
wyświetlania wszystkim uczniom tej samej
treści dydaktycznej. Niskie regały i stolik na
kółkach z wyposażeniem uzupełniają otoczenie
dodatkowymi stanowiskami pracy.

ustawienie KREATYWNA PRZESTRZEŃ
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
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indywidualna/mała grupa
KREATYWNA PRZESTRZEŃ
Czwartym kamieniem węgielnym matrycy
jest konfiguracja przestrzenna określona
jako
KREATYWNA
PRZESTRZEŃ
DLA PRACY INDYWIDUALNEJ LUB
W MAŁYCH GRUPACH.
Taka konfiguracja pozwala na jednoczesną
pracę w wielu trybach, od burzy mózgów
i projektowania grupowego do skupionej
produkcji indywidualnej. Bez wydzielonego
obszaru edukacyjnego, przestrzeń jest bardziej
otwarta i dostępna dla uczniów,którzy mogą z niej
korzystać wedle własnego uznania. Posuwając
to ustawienie do granic możliwości, można
by założyć, że różne grupy uczniów pracują
nad różnymi tematami z całkowicie swobodną
i autonomiczną wymianą i porównywaniem.

ustawienie KREATYWNA PRZESTRZEŃ
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
mała/duża grupa
PRZESTRZEŃ HYBRYDOWA

ustawienie PRZESTRZEŃ HYBRYDOWA
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
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Łącząc cztery kamienie węgielne naszej matrycy
otrzymujemy ustawienie "HYBRYDOWE".
Konfigurację, która pozwala na wykorzystanie
różnych scenariuszy edukacyjnych, przede
wszystkim dzięki stanowiskom pracy,
wyposażeniu i sprzętowi modułowemu,
który elastycznie dostosowuje się do tych
różnych ustawień edukacyjnych. Oczywiście
tego typu konfiguracja wiąże się z pewnymi
krytycznymi problemami, ale to właśnie
ona najlepiej ze wszystkich dostosowuje się
do projektów o różnym charakterze, takich jak
praca zespołowa, magazynowanie zasobów i
projekty o różnym charakterze.

elementy elastyczne dla optymalnych konfiguracji przestrzennych
ELEMENTY PRZESTRZENI
W tym momencie bardzo przydatne jest przeanalizowanie podstawowych
elementów układu przestrzennego w odpowiednim czasie, abyśmy mogli
lepiej zrozumieć, jak "skomponować" najbardziej odpowiednią przestrzeń
dydaktyczną dla naszej lekcji.
1. TABLICE i WYŚWIETLACZE są okazją
do wprowadzenia tożsamości do przestrzeni i
pokazania pracy uczniów. Wyświetlacze mogą
być stałe lub ruchome, a treść statyczna lub
dynamiczna.
•
•

•

Wyświetlacze mogą
być
typu
tradycyjnego (tablica z markerami)
lub cyfrowego (LIM; rzutnik
Wyświetlacze muszą mieć możliwość
przesyłania treści cyfrowych poprzez
połączenie z siecią lub innymi
urządzeniami peryferyjnymi (PC;
Tablet; Smartphone).
Bardzo przydatne jest oznakowanie
pracowni cyfrowej na zewnątrz za
pomocą określonych znaków.

WYŚWIETLACZ/OZNAKOWANIE
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks

2.OBSZARY SPECJALISTYCZNE: W
zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów lub
nauczycieli, można wyodrębnić specjalistyczne
obszary z dedykowanym wyposażeniem
(Audio/Muzyka; Wideofilmowanie; Fab Lab;
itp.).
•

•

Przed przystąpieniem do przygotowania
specjalistycznych obszarów bardzo
przydatne jest sprawdzenie know-how
nauczycieli/ opiekunów.
Należy sprawdzić wymagania dotyczące
sprzętu, przestrzeni, akustyki i
elektryki w celu zmaksymalizowania
efektywności tych urządzeń.

STREFY SPECJALISTYCZNE
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
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3.PRZESUWNE
ROZDZIELACZE
POMIESZCZEŃ wewnątrz laboratorium
są bardzo użytecznym narzędziem do
optymalnego podziału i aranżacji przestrzeni,
umożliwiając jednocześnie stworzenie różnych
sposobów pracy. Ważne jest, aby urządzenia
te gwarantowały wizualną i akustyczną
prywatność pomiędzy grupami. Mogą to być
kurtyny sufitowe, składane ścianki działowe lub
tablice mobilne.
Kilka pytań:
•
Ruchome przegrody nadają się
tylko do niektórych rodzajów czynności.
•
Sprawdź, czy ten sprzęt nie
utrudnia zarządzania bezpieczeństwem.

PODZIAŁ KLASYspace simulation
by ©Archeworks

4. KOLOR to proste i skuteczne narzędzie
do wprowadzania energii i tożsamości do
przestrzeni. Jasne kolory mogą być stosowane
na ścianach, na podłodze lub jako część mebli.
•
Delikatne kolory i jasne podłogi
powiększają pomieszczenia, podczas
gdy ciemniejsze kolory maskują brud i
uszkodzenia.
•
Preferowane jest używanie
jaskrawych kolorów tylko na jednej
części przestrzeni, podczas gdy na drugiej
konieczne jest tłumienie za pomocą
neutralnych kolorów.
•
Unikaj jaskrawych kolorów
na ścianach w pobliżu stanowisk pracy
i projektorów, ponieważ mogą one
powodować zmęczenie oczu.
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KOLOR
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks

5.Połączenie naturalnego i sztucznego
oświetlenia jest konieczne, aby zapewnić
maksymalny komfort wizualny w przestrzeni
dydaktycznej. Aby uzyskać maksymalny
możliwy rezultat, należy przeprowadzić
szczegółową analizę przestrzenną przed
podjęciem
decyzji
odnośnie
typów
urządzeń (lampy stołowe, oświetlenie tylne
paneli, zawieszenia światła pośredniego,
lampy ściemniane, itp.) i/lub systemów
oświetleniowych zaciemniających (zasłony
zaciemniające, żaluzje, itp.).

OŚWIETLENIE
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks

•
W celu uzyskania większego i
zoptymalizowanego komfortu wizualnego przydatne są jednostki sterujące automatyką domową do scenariuszy oświetleniowych.

6. ZASILANIE i LINIA DANYCH to podstawowe wymagania techniczne, które należy
rozważyć. Bez tych systemów technologicznych laboratorium nie nadawałoby się do
większości działań edukacyjnych.
•
Aby zoptymalizować przygotowanie przestrzeni edukacyjnej, warto zaopatrzyć się w multigniazdka do zasilania
oraz szerokopasmowe łącze Wi-Fi.

ZASILANIE/DANE
symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks

JAK ŁATWO ZROZUMIEĆ, DZIĘKI
ODPOWIEDNIEJ KOMBINACJI TYCH
ELEMENTÓW, MOŻLIWE JEST STWORZENIE
OPTYMALNYCH PRZESTRZENI
DYDAKTYCZNYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW
ZAJĘĆ I OBSZARÓW TEMATYCZNYCH.
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Rozdział 3.2

Przestrzeń TEAL

Ustawienie
przestrzeni TEAL
Elementy konfiguracji przestrzeni i
środowiska do nauki TEAL
Po
przeanalizowaniu
niektórych
europejskich
dobrych
praktyk w zakresie stosowania nauczania TEAL w różnych
dziedzinach dyscyplin, naszym zamiarem jest próba opracowania
schematu podsumowującego, który może dostarczyć informacji
metodologicznych i organizacyjnych każdemu, kto chciałby
spróbować zastosować TEAL w swojej dziedzinie dyscyplinarnej.
Przed opracowaniem tych syntetycznych schematów warto
szczegółowo podsumować elementy, które charakteryzują
przestrzenne otoczenie efektywnej klasy TEAL.

WYŚWIETLACZ / OZNAKOWANIE

STREFY SPECJALISTYCZNE

PODZIAŁ KLASY
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OŚWIETLENIE

KOLOR

ZASILANIE / DANE

Razem z tymi elementami
przypominamy dwa główne
typy organizacji przestrzeni
roboczej.
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WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C
W takiej przestrzeni edukacyjnej odnajdujemy
uporządkowaną i racjonalną organizację
przestrzeni, która sprzyja pracy zespołowej i
gwarantuje nauczycielowi szeroką widoczność.
Ta przestrzeń edukacyjna jest wyposażona
w liczne narzędzia technologiczne, szybkie
łącze internetowe, duże powierzchnie robocze
na ścianach (białe panele, tablice, itp.) oraz
przestrzeń przeznaczoną do przechowywania
materiałów edukacyjnych.
NAUCZYCIEL – STREFA NAUKI LED
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WARIANT A

WARIANT B

WARIANT C

W tego typu przestrzeni mamy elastyczną,
wygodną i wolną od hierarchii organizację,
która jest w stanie zapewnić tym, którzy z niej
korzystają, liczne i różnorodne łatwe sytuacje,
w których mogą pracować i eksperymentować
z maksymalnym bezpieczeństwem i całkowitą
prywatnością. Taka przestrzeń sprzyja pracy
twórczej w małych grupach i rozwija w
uczniach koncepcje współtworzenia i dzielenia
się. Aby ta przestrzeń była efektywna, musi
być wyposażona w inteligentne narzędzia i
technologie o różnym charakterze i z łatwo
dostepnymi interfejsami dla uczniów.
STREFA ŚRODOWISKA
KREATYWNEGO
Dzięki tym elementom możemy stworzyć
HYBRYDOWĄ przestrzeń, która jest
efektywna w różnych metodach pracy i która
zapewnia odpowiednie wsparcie w różnych
obszarach dydaktycznych.
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Po bliższym przyjrzeniu się, staje się jasne,
że utrzymując klasę TEAL funkcjonalną
dla każdego rodzaju środowiska nauczania,
nie wyraża ona w pełni swojego potencjału,
ponieważ brakuje jej odpowiedniej specjalizacji.
Z tego powodu, w poniższym rozdziale
opracowaliśmy kilka kart przewodnich dla
ustawień przestrzennych dostosowanych do
specyfiki różnych obszarów dydaktycznych.

USTAWIENIE PRZESTRZENI

Symulacja przestrzeni wykonana przez ©Archeworks
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Zastosowanie TEAL
Wytyczne dotyczące najodpowiedniejszych
warunków przestrzennych dla głównych obszarów
nauczania
DYDAKTYKA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I TECHNOLOGII
W przypadku nauczania przedmiotów ścisłych i nowych technologii
warto zwrócić uwagę na znaczenie oprzyrządowania i sprzętu
specyficznego dla danego obszaru edukacyjnego. Nauczanie fizyki
wymaga specyficznego sprzętu. Mimo to możemy stwierdzić, że dla
efektywnego ustawienia przestrzennego klasy TEAL do nauczania
przedmiotów ścisłych i technicznych, STREFY SPECJALISTYCZNE
i OŚWIETLENIE są ważniejsze, niż jakikolwiek inny element.
Niezbędne jest stworzenie i wyposażenie funkcjonalnych Stref
Specjalistycznych w klasie w najlepszy możliwy sprzęt, który można
zakupić lub samodzielnie zbudować, tak aby był dostosowany do
potrzeb uczniów.
W związku z tym, oczywiste jest, że oświetlenie tych specjalistycznych
stref ma ogromne znaczenie dla zapewnienia możliwie najlepszego
komfortu świetlnego, umożliwiającego wszystkim wydajną i wygodną
pracę.
Dla tego obszaru nauczania za najbardziej odpowiednią uważa się
organizację przestrzenną typu TEACHING (NAUCZANIA), z
mobilnym i modułowym wyposażeniem, które ułatwia przejście od
pracy indywidualnej lub w małych grupach do nauczania frontalnego,
co jest przydatne w fazach demonstracyjnych lekcji

PRZYKŁAD
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GAMIFIKACJA
Dla dydaktyki związanej z gamifikacją i
grami aplikacyjnymi podstawowe znaczenie
ma element ZASILANIE/DANE, czyli
wszystkie
technologiczne
podstruktury
(zasilanie, wi-fi, szybki Internet, itp.) które
stanowią podstawę wydajności wszystkich
urządzeń technologicznych.
Kolejnym elementem, który może stymulować
kreatywność i optymalizować procesy pracy
w przestrzeni edukacyjnej związanej z
gamifikacją jest KOLOR, który w połączeniu
z elementem OŚWIETLENIA przyczyni się
do tego, że przestrzeń stanie się stymulująca, a
przez to bardziej wydajna.

KREATYWNY typ organizacji przestrzeni
wyposażony w elastyczne i modułowe meble
jest uważany za bardziej odpowiedni dla tego
obszaru nauczania, tak aby przestrzeń robocza
mogła być szybko dostosowana do potrzeb
chwili.
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EDUKACJA OBYWATELSKA
Edukacja Obywatelska obejmuje szeroki
zakres tematów (społecznych, politycznych,
środowiskowych,
żywnościowych,
itp.)
dlatego trudno jest opracować model, który
sprawdziłby się dla wszystkich.
Mimo to uważa się, że element SEPARACJI
POMIESZCZEŃ
może
zapewnić
przestrzeni niezbędną elastyczność, aby
osiągnąć najbardziej odpowiednie ustawienie
przestrzenne. Ponadto element KOLOR
mógłby sprawić, że obszary te byłyby
rozpoznawalne i stymulujące, tworząc
najlepsze warunki do pracy i nauki.
Biorąc pod uwagę szczególny charakter tej
dziedziny edukacji oraz możliwość prowadzenia
niektórych zajęć w środowisku zewnętrznym,
za najbardziej odpowiednią uznano organizację
przestrzenną KREATYWNĄ.
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BIOLOGIA I NAUKI PRZYRODNICZE
Dla nauczania nauk przyrodniczych i biologii,
jak również dla nauczania przedmiotów
ścisłych, ważne jest, aby oprócz podstawowego
wyposażenia dostępne były specyficzne
instrumenty i sprzęt. Na efektywną oprawę
przestrzenną nauczania biologii w ramach
metodyki TEAL wpływają przede wszystkim
dwa elementy, a mianowicie STREFA
SPECJALISTYCZNA i OŚWIETLENIE.
Niezbędne będzie stworzenie i wyposażenie
funkcjonalnych Stref Specjalistycznych w
klasie w jak najlepszy sprzęt, tak aby uczniowie
mogli pracować na najwyższych obrotach.
W związku z tym oczywiste jest, że
oświetlenie tych specjalistycznych stref musi
być optymalne, aby zapewnić uczniom jak
najlepszy komfort świetlny.

Za bardziej efektywną w tym
obszarze nauczania uważa się również
organizację
przestrzenną
typu
TEACHING
(NAUCZANIE).
Dzięki wyposażeniu przestrzeni
w elementy ruchome i modułowe,
możliwa będzie łatwa zmiana
ustawienia, przejście od nauczania
frontalnego do indywidualnej pracy
badawczej/działania
za
pomocą
prostych operacji ruchowych.
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JĘZYK, HISTORIA I GEOGRAFIA
W nauczaniu języka, historii i geografii warto
połączyć tryb TEAL z metodologią CLIL
(Content and Language Integrated Learning),
co pozwoli na szersze wykorzystanie
treści, ponieważ będzie można korzystać z
międzynarodowych baz danych, w których
wszystkie treści są w języku angielskim.
Dwa elementy, które przyczyniają się
do efektywnej oprawy przestrzennej to
WYŚWIETLACZ/OZNAKOWANIE oraz
ZASILANIE/DANE.
Pierwszy jako wsparcie materiałowe (panele i
tablice ścienne) dla pracy analitycznej poprzez
opracowanie map pojęciowych w trybie burzy
mózgów.
Ostatni służy jako wsparcie dla fazy badania/
działania (szybki Internet i wi-fi), która
charakteryzuje autonomiczną pracę uczniów
po opanowaniu przez nich niezbędnych
narzędzi dydaktycznych i poznawczych.
KREATYWNA organizacja przestrzenna ze
strefami, które można szybko konfigurować
w trybie nauczania, jest uważana za bardziej
odpowiednią dla tego obszaru nauczania.
Jest to ważne, ponieważ w tym środowisku
nauczania wykorzystywane są liczne treści
audiowizualne, które wymagają specyficznej
konfiguracji.
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Rozdział 4.1

Samodzielna budowa
ogrodów miejskich
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Od czego
zacząć,
aby mieć
ogródek
warzywny
w domu?
Wprowadzenie i pierwsze kroki dotyczące
budowy ogrodu warzywnego
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W przeciwieństwie do tego, co może się
wydawać, tworzenie ogrodu warzywnego na
balkonie jest bardzo proste, wystarczy wziąć
pod uwagę widok 360° dostępnej przestrzeni
przy projektowaniu i tworzeniu struktury,
która wykorzysta zarówno dostepną szerokość,
jak i wysokość. Oczywiście ilość warzyw, które
mogą być uprawiane będzie ograniczona do
użytku osobistego, ale jeśli zwrócisz uwagę
na sezonowość, planowanie co zasadzić i
kiedy, jesteśmy pewni, że Twój ogród da Ci
dużo satysfakcji. Domowy ogród warzywny
nie może obejść się bez elementu, takiego jak
rozsadnik. Istnieje wiele roślin, które mogą
być wysiewane w rozsadniku (ogórki, fasola,
zielona fasola, cykoria, boćwina, sałata, por,
pietruszka, cukinia, szałwia, szpinak, groch,
rukola, buraki, szparagi, endywia, marchew).

Obraz
zaczerpnięty
z
podręcznika
botanicznego z różnymi odmianami warzyw
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Co jest potrzebne, aby stworzyć nasze
podłoże siewne? Istnieją oczywiście różne
sposoby, aby nasz rozsadnik był wykonany
z materiału pochodzącego z recyklingu.
Możesz użyć starych pudełek (drewnianych
lub plastikowych), które najpierw należy
nawiercić na dnie (4-5 otworów o średnicy 2
cm), a następnie wyłożyć celofanem, po czym
najpierw wypełnia się je warstwą kamyków na
dnie (wysokość warstwy 2-3 cm), a następnie
glebą (wysokość warstwy 20 cm), wtedy
rozadnik jest gotowy i można go ustawić w
dowolnym miejscu, pamiętając, aby zawsze
zapewnić odpowiednią ilość światła.

Model rozsadnika zamontowany na balkonie, przydatny do
pozyskiwania "sadzonek" z nasion, sadzonki następnie przesadzamy do
większych doniczek

Podstawowe elementy budowy rozsadnika,
zaczynając od skrzynki
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Masz mały balkon i nie chcesz wykorzystać
całej dostępnej przestrzeni na rozsadnik?
Nie ma problemu, rabatę nasienną można
stworzyć, zajmując bardzo mało miejsca,
zaczynając od kartonów po jajkach, które po
wypełnieniu ziemią i nasionami są natychmiast
gotowe do użycia. Ogromna wygoda tego
systemu polega przede wszystkim na tym,
że zajmuje on bardzo mało miejsca, oprócz
możliwości umieszczenia go w dowolnym
miejscu (parapet, półki ścienne, itp.) w celu
zagwarantowania mu odpowiedniej ilości
światła i wody.

Podstawowe elementy do budowy
zaczynając od kartonu na jajka

rozsadnika,

Model sadzonek wykonany z kartonów po jajkach. System, który oferuje
znaczące korzyści organizacyjne, przez to, że zajmuje bardzo małą powierzchnię
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Zrób to sam,
balkonowy ogród
warzywny
Praktyczne przykłady i pomysły na
łatwe stworzenie ogrodu na balkonie
W tym momencie możemy rozpocząć projekt naszego ogródka warzywnego na balkonie. Pierwszą rzeczą do zrobienia
jest obserwacja dostępnej przestrzeni i podjęcie decyzji, czy ogród warzywny będzie rosnąć i rozwijać się w pionie, czy w
poziomie. Każdy z tych dwóch sposobów ma zalety i wady (zajmowana przestrzeń; nasłonecznienie; zużycie wody, itp.),
które należy wziąć pod uwagę przed zainstalowaniem ogrodu warzywnego. Przydatną sugestią przy pierwszej instalacji
jest stworzenie tymczasowej konstrukcji, którą można łatwo modyfikować, w miarę wzrostu warzyw.
W tym module przedstawimy pokrótce trzy rodzaje konstrukcji, które doskonale nadają się do stworzenia ogrodu
warzywnego na balkonach - konstrukcje, których wspólną cechą jest wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu.

1. POZIOMY OGRÓD WARZYWNY
Pierwsza konstrukcja ma za swój podstawowy element stare pojemniki na
mleko lub wodę, czyli modułowy element, który pozwala w łatwy sposób
dostosować konstrukcję do dostępnej przestrzeni, gigantyczne klocki
LEGO, które montujemy według własnego uznania.

Podstawowy element modelu do
stworzenia ogrodu warzywnego w
przestrzeniach domowych, takich jak
np. balkon

Jak widać na powyższych zdjęciach, jest to bardzo prosta konstrukcja,
którą łatwo dostosowuje się do różnych typów przestrzeni i wielu
rodzajów warzyw poprzez dodanie prostych akcesoriów, takich jak
pionowe podpory wspierające rosnącą roślinę.
101

Elementy potrzebne do stworzenia tego typu konstrukcji są następujące:
1. PLASTIKOWA PALETA; 2. PLASTKOWE PUDEŁKO/POJEMNIK; 3. ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
KAMYCZKI MORSKIE; 4. ZIEMIA DO WARZYW; 5. GAŁĘZIE DRZEW; 6. LASKI BAMBUSOWE DO
OGRODNICTWA.

1

2

3

4

5

6

• KROK 1
Ustawiamy palety na balkonie w miejscu, które uznamy za najbardziej odpowiednie. W celu
zrozumienia, który punkt jest najbardziej odpowiedni, musimy wziąć pod uwagę nie tylko
przestrzeń, ale także nasłonecznienie i bliskość kranu.
• KROK 2
Po ustawieniu palet i przygotowaniu bazy do naszego ogrodu warzywnego, na dnie każdego
posiadanego przez nas pudełka tworzymy od 6 do 8 otworów o średnicy około 1 cm. Otwory
te mają za zadanie uwalniać niepotrzebną wodę, zgromadzoną w środku. W tym momencie
ustawiamy pudełka zgodnie z kształtem podstawy, starając się jak najlepiej wykorzystać
przestrzeń, dopasowując pudełka do siebie, tak jak robiliśmy to z klockami LEGO jako dzieci.
• KROK 3
Każde pudełko wypełniamy warstwą kamyków o wysokości około 5 cm. Ta warstwa będzie miała
za zadanie odprowadzanie dodatkowej wody i ułatwianie jej wyciekania z otworów wykonanych
wcześniej w dnie pudełek.
• KROK 4
Każde pudełko wypełniamy warstwą gałęzi i tarcicy o wysokości około 5 cm, starając się jak
najbardziej zagęścić gałęzie. Warstwa ta będzie podtrzymywać glebę, zapewniając odpowiednią
wentylację warstwy, w której będą przechowywane warzywa.
• KROK 5
Uzupełniamy wypełnienie skrzynek warstwą gleby doniczkowej o wysokości około 20-25
cm. Na tym etapie musimy po prostu posadzić sadzonki z pomocą trzciny bambusowej, która
wspomoże rośliny w ich wzroście na wysokość.
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Horizontal vegetable garden model
composed out of boxes placed side by
side

Poziomy model ogrodu warzywnego
stworzony z pudełek ustawionych obok siebie
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2. PIONOWY OGRÓD WARZYWNY
Druga konstrukcja jest przeznaczona dla
małych balkonów, próbując wykorzystać
wysokość przestrzeni, zamiast szerokości.
Podstawowym elementem są torby, które
powinny być wykonane z tkaniny (tkanina z
mikroperforacją, geowłóknina lub stare koce
wełniane) o rozmiarze, który uważamy za
najwygodniejszy. Torby te są najpierw wyłożone
wewnątrz torfem lub alternatywnie grubą
tkaniną jutową, a następnie wypełnione ziemią
doniczkową przeznaczoną do warzyw. W tym
momencie wystarczy zawiesić nasze torby na
dostępnych nam wspornikach (haczyki na
półki, stare stopnie, itp.) lub po prostu zawiesić
je, próbując oddalić je od ściany tak, aby
umożliwić wentylację wokół torby.

Model pionowego ogrodu warzywnego
wykonany z zawieszonych na ścianie toreb

Model pionowego ogrodu warzywnego
wykonany z toreb na drewnianej podstawie
104 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Elementy potrzebne do stworzenia tego typu struktury to:
1. ROLKA GEOWŁÓKNINY OGRODNICZEJ (ALTERNATYWNIE STARE WEŁNIANE KOCE) LUB
GOTOWE WORECZKI Z GEOWŁÓKNINY; 2. ZIEMIA DO WARZYW; 3. DREWNIANA DRABINA LUB
KONSTRUKCJA Z DREWNIANYCH LISTEW; 4. METALOWY WSPORNIK DO ZAMOCOWANIA W
ŚCIANIE.

1

1

2

3

3

4

• KROK 1
Weźmy rolkę tkaniny geowłókniny ogrodniczej i za pomocą nożyczek i zszywacza stwórzmy
torby w pożądanym kształcie. Jako alternatywę dla geowłókniny możemy zastosować stare,
grube wełniane koce lub gotowe woreczki z geowłókniny, które znajdziemy na targu. Zalecane
jest wyposażenie toreb w uchwyty, w celu ułatwienia mocowania do konstrukcji nośnych.
• KROK 2
Po przeanalizowaniu dostępnej przestrzeni, powinniśmy ustawić naszą drabinę w wybranym
przez nas miejscu, ustawiając ją na wolnej ścianie i zwracając uwagę na ekspozycję
słoneczną. Mocujemy drabinę do ściany, aby była stabilna. Alternatywą dla schodów
jest możliwość zaprojektowania i wykonania na zamówienie konstrukcji drewnianej
odpowiedniej dla naszej przestrzeni, przy użyciu listew z drewna jodłowego i linek. Zaletą
budowy niestandardowej konstrukcji jest maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
• KROK 3
Jako alternatywę dla drewnianej konstrukcji opartej o ścianę, możemy zastosować metalowe
wsporniki pierścieniowe, aby trwale przymocować ją do naszej ściany. Zaletą tego rozwiązania,
w porównaniu do konstrukcji drewnianej jest posiadanie stałych punktów przesuwania naszych
toreb, w zależności od pory roku i ilości nasłonecznienia.
• KROK 4
W tym momencie wystarczy przygotować torby, wykładając je torfem lub jutą, następnie
wypełniając je ziemią doniczkową (warstwa ok. 10 cm), a na koniec umieszczając nasze sadzonki
(1-2 sadzonki na każdy worek). Po takim przygotowaniu, musimy je tylko przymocować do
naszej konstrukcji nośnej, pomagając sobie wcześniej wykonanymi uchwytami z tkaniny lub
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alternatywnie z linami. W początkowej fazie naszego pionowego ogrodu proponujemy przeprowadzenie kilku testów
poprzez ustawienie roślin w różnych miejscach naszego balkonu, w celu skorygowania ewentualnych problemów
związanych z nadmiernym nasłonecznieniem lub nadmiernym wiatrem.
Efektem końcowym będzie mniej lub bardziej złożona konstrukcja nośna, z wieloma wiszącymi torbami, które będą
przesuwane, w zależności od nasłonecznienia i wentylacji roślin, które się w nich znajdują.
Jeśli Twoje umiejętności majsterkowania na to pozwalają, możemy sobie pozwolić na pojemniki o różnych kształtach
i materiałach, jak na przykład na zdjęciach z boku, gdzie nasza konstrukcja została zawieszona z plastikowymi garbnikami
z recyklingu i pocięta na kawałki lub metalowymi wiadrami w stylu vintage.
Przypominamy jednak, że jeśli korzystamy z pojemnika, który nie przepuszcza wody, jak na przykład stare wiadra, należy
wywiercić otwory w dnie pojemnika i utworzyć warstwę kamyków pod ziemią, w ten sam sposób, w jaki przygotowywano
pojemniki do ogrodu poziomego, zilustrowane w poprzedniej części.
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HYBRYDA
Jeśli uważasz, że Twoje umiejętności w
zakresie robienia rzeczy samodzielnie są
wystarczająco dobre, możesz sprawdzić się i
stworzyć ten najnowszy rodzaj konstrukcji do
swojego balkonowego ogrodu warzywnego.
Jest to struktura, którą nazywamy hybrydową,
ponieważ rozwija się jednocześnie na
wysokości i szerokości, zakładając wygląd
schodów. Kompleksowość i jednocześnie
wielka zaleta tej konstrukcji polega na tym,
że została zaprojektowana i dostosowana
do Twojego balkonu, tak aby maksymalnie
wykorzystać dostępną przestrzeń, jednak
wymaga dobrych umiejętności stolarskich.

Model ogrodu warzywnego ze schodkami w konstrukcji drewnianej
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Elementy potrzebne do stworzenia tego typu konstrukcji to:
1. PALETY DREWNIANE LUB PLASTIKOWE; 2. DESKI I LISTWY Z DREWNA; 3. GWOŹDZIE Z OCYNKOWANEGO ŻELAZA; 4. ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KAMYKI MORSKIE; 5. ZIEMIA WARZYWNA 6.
GAŁĘZIE DRZEW; 6. LASKI BAMBUSA.

1

4

2

3

5

6

7

• KROK 1
Weźmy paletę i umieśćmy ją na balkonie, w miejscu, które uważasz za najbardziej odpowiednie.
Aby zidentyfikować najbardziej odpowiednie miejsce, oprócz przestrzeni, powinniśmy wziąć
podu wagę również nasłonecznienie, wiatr i bliskość kranu. Paleta będzie podstawą naszej
schodkowej konstrukcji i określi przestrzeń, jaką zajmie nasz ogródek warzywny.
• KROK 2
Po ustawieniu palety należy zmierzyć dostępną przestrzeń i wyciąć piłą deski jodłowe o
najbardziej odpowiednich wymiarach. Gdy wszystkie elementy naszej konstrukcji są gotowe,
możemy przystąpić do budowy konstrukcji schodkowej, mocując deski za pomocą ocynkowanych,
żelaznych gwoździ i śrub.
• KROK 3
Gdy nasza konstrukcja schodów jest już gotowa, musimy ją od spodu wypełnić warstwą kamyków o
wysokości około 5 cm. Warstwa ta będzie miała za zadanie odprowadzanie nadmiernej ilości wody i
ułatwianie jej odprowadzania z wolnych przestrzeni, które pozostają między drewnianymi deskami.
• KROK 4
Na warstwie kamyków tworzymy warstwę gałęzi i tarcicy o wysokości około 5 cm, starając się jak
najbardziej zagęścić gałęzie. Warstwa ta będzie podtrzymywać glebę, zapewniając odpowiednią
wentylację warstwy, w której znajdą się nasze warzywa.
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• KROK 5
Uzupełniamy wypełnienie warstwą gleby doniczkowej o wysokości około 20-25 cm. W tym
momencie musimy tylko posadzić nasze sadzonki za pomocą dowolnej podpory z trzciny
bambusowej, która pomaga roślinom w ich wzroście wysokościowym.
Efektem końcowym będzie mniej lub bardziej złożona konstrukcja
schodkowa, która będzie miała inny podstawowy kształt i może
być umieszczona na środku pomieszczenia lub oparta o ścianę.
Ograniczeniem tego typu ogrodu warzywnego jest nasza umiejętność
pracy z drewnem, tak naprawdę, jak widać na poniższych zdjęciach,
można stworzyć różnorodne konstrukcje, które pozwolą na jednoczesną
uprawę różnego rodzaju warzyw.

Złożone modele schodkowego ogrodu warzywnego
109

Ogród warzywny
rośnie i pojawia się
na dziedzińcach, a
nawet na ulicach
naszych miast
Praktyczne modele tworzenia
edukacyjnych ogródków warzywnych w
przestrzeniach półpublicznych, takich
jak wspólne dziedzińce i tarasy, czy
przestrzenie publiczne, takie jak ulice i
place
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1.Jak dotąd, powinno być jasne, że istnieje
wiele możliwych rodzajów podstaw do
stworzenia ogrodu warzywnego, konstrukcji,
które można kupić lub zbudować z materiałów
podstawowych lub pochodzących z recyklingu.
Z tego powodu chcielibyśmy pokazać kilka
modeli struktur, które można zbudować w
przestrzeniach półpublicznych lub publicznych,
zaczynając od elementu fundamentalnego,
czyli powołania multidyscyplinarnej grupy
wolontariuszy, która umożliwia wzbogacenie i
zbiorowe uczenie się.
2. PRZESTRZENIE PÓŁPUBLICZNE
Przez przestrzenie półpubliczne rozumiemy te
prywatne przestrzenie, w które obfitują nasze
miasta i reprezentują wielki niewyrażony
potencjał, jeśli myślimy o miejskim systemie
zieleni lub o zero- kilometrowej produkcji
żywności.
Pomyślmy najpierw o tarasach na budynkach
w tych podmiejskich dzielnicach, gdzie
nie ma publicznych skwerów i parków,
lub o podwórkach tych kompleksów
mieszkaniowych, gdzie znajdują się tylko małe
plantatory i brukowane aleje.

Model ogrodu warzywnego na tarasie
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W celu zbudowania ogrodu na budynku, na
przykład na tarasie, idealnym rozwiązaniem
byłoby użycie podniesionych, drewnianych
skrzynek, aby zapobiec gromadzeniu się wody
i brudu pod konstrukcją naszego ogrodu.

Model
konstrukcji
podniesionej,
do
zastosowania w ogrodzie warzywnym na
tarasie

Jeśli natomiast mamy do dyspozycji dziedziniec
mieszkalny, instalacja jest prostsza, ponieważ
konstrukcje naszego ogrodu nie stwarzają
problemów z odprowadzaniem wody z
gromadzącym się brudem. Najprostszą rzeczą
jest wykonanie niskich drewnianych skrzynek,
które należy umieścić w odpowiedniej
odległości od siebie, aby zagwarantować
odpowiednią przestrzeń manewrową między
jedną skrzynią, a drugą.

Model ogrodu warzywnego na prywatny
dziedziniec
112 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Oczywiście, jak już wyjaśniliśmy powyżej,
dla balkonowych ogródków warzywnych,
jeśli Twoje możliwości zrobienia czegoś
samodzielnie są wystarczająco rozwinięte,
możesz spróbować bardziej złożonych
konstrukcji, które mogą być rozwijane zarówno
w szerokości, jak i na wysokość, zaczynając
również od bardziej złożonych projektów
prostokąta.

Dopasowane modele skrzyń i złożona konstrukcja do stworzenia
ogrodu na prywatnym dziedzińcu
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3. PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Przez przestrzenie publiczne rozumiemy
ulice i place, a także oczywiście parki i ogrody,
wszystkie miejsca, które w różnym stopniu
przyczyniają się do rozwoju miejskiego systemu
zieleni w mieście. Przykłady edukacyjnych
ogrodów warzywnych tworzonych w parkach,
na skwerach i ogólnie w dużych przestrzeniach
są liczne, zarówno w Europie, jak i na całym
świecie, dlatego też uważamy, że warto
zwrócić uwagę na ogród miejski utworzony
w Hiszpanii, gdzie mur staje się podporą
kolorowego, pionowego ogrodu warzywnego.

Model pionowego ogrodu warzywnego na ulicy
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Podstawowym elementem, z jakim architekci
pracowni Peinado Arquitectos przeprowadzili
tę interwencję jest filc izolacyjny wykonany z
tkanin pochodzących z recyklingu. Te rolki,
które zazwyczaj są używane do wygłuszania
domów, zostały wszyte w moduły kieszeni,
które następnie zostały zawieszone na ścianie
ogrodzenia kliniki USP Sagrado Corazón
w Sewilli. W tym momencie projektanci
z
pomocą
niektórych
wolontariuszy
stowarzyszenia Urban Therapy zasadzili wiele
odmian roślin, tworząc wspaniały, pionowy
ogród pełen kolorów.

Podstawowe elementy do stworzenia
pionowego ogrodu na murze ogrodzeniowym

Montaż modułów kieszonkowych w filcu z recyklingu, w którym
zostaną umieszczone rośliny ogrodowe warzyw

www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207267/
en-detalle-jardin-vertical-en-clinica-uspsagrado-corazon-se-villa-terapia-urbana?ad_
medium=gallery
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Akcesoria do
naszego ogrodu
warzywnego
Modele przydatnych akcesoriów,
aby nasz ogród warzywny był jeszcze
bardziej wydajny
Na koniec, istnieją systemy, które możemy dodać do naszego ogrodu,
aby uczynić go bardziej funkcjonalnym, poprzez optymalizację naszego
domowego cyklu produkcyjnego.
Na przykład, kompostownik do przekształcania odpadów organicznych
w doskonały nawóz dla naszych warzyw jest podstawowym elementem
ogrodu warzywnego. Poniższe obrazy odnoszą się do samouczka wideo,
który wyjaśnia krok po kroku, jak wykonać i obsługiwać kompostownik
do użytku domowego.

Model kompostownika do użytku domowego
www.pinterest.it/pin/195132596342523784/
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Albo system do gromadzenia i magazynowania
wody deszczowej, w celu znacznego
zmniejszenia zużycia wody w naszym ogrodzie.
Najprostszym systemem jest gromadzenie
wody z rur spustowych w pojemniku, a
następnie używanie jej w razie potrzeby, ale
istnieją inne systemy, takie jak zakopywanie
pojemników, takich jak wazony lub
plastikowe butelki w pobliżu naszych
warzyw, robienie w nich małych otworów,
aby woda była wchłaniana przez glebę, gdy
ta wysycha. Poniżej znajduje się kilka zdjęć,
które przedstawiają systemy odzyskiwania i
wykorzystywania wody deszczowej w uprawie
warzyw w przydomowych ogrodach.

Modele zbiorników odzyskiwania wody deszczowej
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Rozdział 4.2

Edukacja
outdoorowa

Ogród miejski i
edukacja outdoorowa
Czy ogród miejski może stać się narzędziem
dydaktycznym nowej generacji zapobiegając
powstawaniu negatywnych skutków nauczania
zdalnego oraz technologicznych rozwiązań
metodologii TEAL?
Analizując metodologię TEAL – kwestie edukacyjnych ogrodów i
technologii użytej w nowatorskich sposobach nauczania – pojawia się
nieuniknione pytanie o negatywne oddziaływanie wykorzystywanych
narzędzi na uczniów, a także o możliwe przeciwskazania. Obecne
czasy, w których przeżywamy globalną pandemię COVID-19,
podkreślają ogromną potrzebę fizycznego kontaktu w procesie uczenia
się - szczególnie wśród młodszych uczniów. Sytuacja epidemiologiczna
sprawia, że dostrzegamy ograniczenia technologiczne, które są efektem
niezrównoważonej dydaktyki danego projektu. Powinniśmy zatem
zapytać, czy stosownym będzie utrzymanie dotychczasowych metod
nauczania – czy może lepiej wykorzystać panujący na świecie kryzys do
rozwijania nowego podejścia metodycznego?
Już przed wybuchem pandemii wiele instytucji badawczych i
stowarzyszeń pracujących z dziećmi i młodymi ludźmi – takich jak SAVE
THE CHILDREN – zaczęło kwestionować metody dydaktyczne
prowadzone na świeżym powietrzu (zarówno w sferze publicznej jak i
prywatnej). Instytucje te położyły nacisk na rozwój nowych projektów
powiązanych z tzw. EDUKACJĄ OUTDOOROWĄ

„Większa mądrość
znajduje się w
przyrodzie niż
w książkach. Z
kamieni i drzew
dowiesz się o
rzeczach, których
człowiek nie jest w
stanie opowiedzieć.
Bernard di Clairvaux
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Istnieje wiele międzynarodowych badań oraz praktyk edukacyjnych,
które potwierdzają słuszność edukacji outdoorowej – zarówno w
środowiskach miejskich jak i naturalnych. Uważa się, że ten rodzaj
zajęć dydaktycznych dotyczy jednocześnie nauki, socjalizacji i zdrowia.
Ten filozoficzno- pedagogiczny trend miał początek w Niemczech w
drugiej połowie XX wieku. Początkowo rozprzestrzenił się głównie
na Europę północną (Szkocja i Norwegia), a kolejno na całą Europę,
Stany Zjednoczone i Kanadę, inspirując przy tym coraz większe grono
pedagogów oraz wskazując na znaczenie edukacji outdoorowej na
wszystkich etapach nauki, nie wyłączając osób starszych.
Podsumowując, środowisko przestrzeni otwartej (z j. ang. outdoor
environment) zakłada wysoką jakość kontekstu edukacyjnego - jako
miejsca zdobywania wiedzy, kształtowania szacunku dla środowiska
naturalnego oraz wyrażania umiejętności emocjonalno-afektywnych,
społecznych, opisowych, kreatywnych i sensorycznych. Edukacja
outdoorowa stymuluje też współpracę pomiędzy rówieśnikami,
przyczyniając się do wspaniałych relacji międzypokoleniowych.

Projekt FOREST SCHOOL CANADA
(https://childnature.ca)

Przykłady miejskich ogrodów oraz
międzypokoleniowych zajęć
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TEAL DIGITAL
GARDEN - aplikacja
Opis metodologicznego podejścia ułatwiającego
zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnego ogrodu,
przy użyciu narzędzi TEAL.
WPROWADZENIE
Połączenie dwóch różnych światów - edukacji outdoorowej i metod
TEAL - może się wydawać bezpodstawne, ale wierzymy w rezultaty
naszych działań. DIGITAL GARDEN jest właściwa syntezą
przekrojowego nauczania i nowych technologii, charakteryzującą się
wysokim stopniem powielania i zdolności przystosowania do danego
obszaru czy kontekstu.

METODOLOGIA I PRZESTRZEŃ
Tak jak w przypadku nauk ścisłych, nowe technologie są bardzo
ważne dla DIGITAL GARDEN – aplikacja oferuje POMYSŁOWE
aranżowanie przestrzeni połączone z elastycznymi, modułowymi i
przyjaznymi dla użytkownika ustawieniami. Warto zauważyć, że oprócz
funkcji w zakresie biologii, rolnictwa i meteorologii (tester PH gleby,
wskaźnik opadów itd.), narzędzia zapewniające łączność internetową
na otwartych przestrzeniach będą bardzo użyteczne (WIFI, Chmura
itd.). Dostęp do sieci jest niezbędny, by uczniowie mogli korzystać
z konkretnych treści przygotowanych wcześniej przez nauczyciela
(aplikacja i notatki), oraz by umożliwić im przeprowadzanie własnych
badań na dowolne i nowe tematy. Wszystko dzięki jednemu urządzeniu
(smartfon lub tablet). Pracując na otwartej przestrzeni to KOLOR ma
wpływ na rozmieszczenie przestrzenne. Zrównoważone połączenie
naturalnie występujących barw (niebo, słońce, roślinność itp.), oraz
innych kolorów powiązanych z wyposażeniem (szklarnie, sprzęty itp.),
pomoże stworzyć rozpoznawalne, stymulujące obszary, aby następnie
przygotować najlepsze warunki do pracy i nauki na świeżym powietrzu.
Kolejnym istotnym elementem jest STREFA SPECJALISTYCZNA
powiązana z edukacją żywieniową i dostawą żywności. Dzieci odkryją
proces produkcji żywności: uprawa na rozsadnikach i pojemnikach na
warzywa, przetwarzanie z użyciem kompostowników, systemy zbierania
wody, a także przygotowywanie posiłków, co jest etapem
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końcowym umożliwiającym przeżycie radości z upraw.
Poniżej znajdziemy przykłady instalacji oraz analizę przypadków z
różnym poziomem trudności i form zastosowanej technologii. Pozwolą
nam one zrozumieć, że interakcje pomiędzy miejskimi ogrodami oraz
nowymi technologiami są nie tylko możliwe, ale i bardzo efektywne.

Przykład rozmieszczenia przestrzennego na dziedzińcu
www.piuarch.it/en/projects/orto-fra-i-cortili
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Przykład rozmieszczenia przestrzennego w
sferze publicznej (system hydroponiczny)

www.humanhabitat.dk/projects?lang=en
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Przykład rozmieszczenia przestrzennego w
sferze publicznej (system hydroponiczny)

www.youtube.com/watch?v=yKEIkc98qtEw w w. d e s i g n b o o m . c o m / a r c h i t e c t u r e /
shipping-container-greenhouse-urban-farmunit-by-damien-chivialle/
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Zakończenie

TEAL Digital Garden nie kończy się na
badaniach i projektach - to również
nowy kierunek i odpowiedź na
społeczną i międzypokoleniową izolację.

Dotychczas w dwóch częściach podręcznika pojawiły się informacje na
temat wsparcia operacyjnego, plan i edukacyjne działania w modelu
TEAL oraz opis edukacyjnych ogrodów w sferach miejskich o różnej
skali (balkony, dziedzińce, skwery i place oraz parki miejskie). Nadszedł
czas na swego rodzaju refleksję, która sięga ponad zakres badań projektu
DigiEU.
Trwająca pandemia obaliła większość powszechnie przyjętych
schematów społecznej interakcji, ukazując przy tym ich niedoskonałości.
Wierzymy, że nasze prace badawcze dotyczące innowacyjnych metod
nauczania – jak choćby TEAL zastosowany w przestrzeni otwartej,
którego przykładem jest OGRÓD MIEJSKI - mogą i powinny wyjść
poza limity badania dydaktycznego.
Emocje uczniów, relacje międzypokoleniowe, świadome korzystanie
z nowych technologii oraz pewne społeczne następstwa generowane
przez jakiekolwiek interwencje w środowisku miejskim – to tylko
niektóre sprawy, które przez trwającą pandemię COVID-19 znalazły
się w centrum kulturalnych dyskusji i debat. Wierzymy, że nasz projekt
zainspiruje do podjęcia czynnej i pełnej optymizmu walki w obliczu
pandemii.
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Rozdział 5

Zakończenie

Wnioski
Zaczęliśmy tworzyć ten materiał edukacyjny, przede wszystkim rozważając, czym jest edukacja
(jaką rolę odgrywa w naszym życiu), a następnie zawężając perspektywę do tego, co dzieje się
w naszych szkołach i wreszcie w naszych klasach. Tym samym po raz kolejny uznaliśmy, że
edukacja daje nam wiedzę o otaczającym nas świecie i zmienia go w coś lepszego. Rozwija
w nas pewną perspektywę patrzenia na życie i pomaga nam budować opinie -tworzy nasz punkt
widzenia na różne rzeczy.
Równocześnie zadaliśmy sobie pytanie: czy edukacja jest jedynym źródłem wiedzy? Zgadzamy
się, że edukacja to proces zdobywania informacji o otaczającym nas świecie. Niemniej jednak
informacji nie da się przekształcić w wiedzę bez wykształcenia. Edukacja sprawia, że jesteśmy
w stanie zrozumieć procesy zachodzące wokół nas; pomaga nam interpretować i nadawać
znaczenie rzeczom. Doszliśmy więc do wniosku, że edukacja to coś więcej niż tylko kilka lekcji
z podręcznika. Chodzi o lekcje, które oferuje nam samo życie – nasze oczy muszą być szeroko
otwarte. Powinniśmy nie tylko zatrzymać się nad pięknem przyrody, ale również czerpać z niej
wiedzę.
Nasz podręcznik został oparty na badaniach przeprowadzonych w krajach uczestniczących
w partnerstwie, w odniesieniu do procesu edukacyjnego i działań edukacyjnych, które mają
miejsce w naszych instytucjach lub społecznościach, do których należymy. Podręcznik nie miał
jednak na celu dokładnego, wyczerpującego przedstawienia różnych realiów istniejących w kilku
europejskich środowiskach edukacyjnych, ale ma na celu przedstawienie pomysłów i sugestii
dotyczących poprawy praktyk metodologicznych w celu podniesienia jakości zapewnianej
edukacji (poczynając od szkół biorących udział w projekcie).
Dokonaliśmy analizy cech wspólnych systemu edukacji w krajach partnerskich, takich jak:
krajowy program nauczania, priorytety w edukacji, potrzeby uczniów i nauczycieli, pomoce
edukacyjne oraz technologiczne, relacje między szkołą a innymi instytucjami lokalnymi/
regionalnymi, a także znaczenie naszych badań dla rynku pracy. Doszliśmy do wniosku, że
istnieje kilka obszarów, w których wyzwania, przed którymi stoją wszystkie kraje partnerskie, są
bardzo podobne. Dziedziny te przekładają się w następujący sposób: wprowadzenie technologii
do procesu uczenia się jest koniecznością w dzisiejszym świecie; kreatywność uczniów musi
być rozwijana, aby zapewnić postęp naszego społeczeństwa; nauczyciele powinni rozważyć
metody aktywnego uczenia się, które pozwalają uczniom współpracować i eksperymentować;
narzędzia cyfrowe mogą być wykorzystywane jako instrument motywacyjny podczas nauczania
dowolnego przedmiotu.
Niniejszy podręcznik sugeruje możliwe rozwiązanie wyżej wymienionych wyzwań, a
mianowicie wykorzystanie metodologii TEAL na zajęciach. Technologia-Enhanced Active
Learning (TEAL), zaprojektowana w 2003 roku przez MIT w Bostonie, przywiązuje dużą
wagę do udziału wszystkich uczniów w procesie uczenia się. Jednak nauczyciele zgadzają się,
że nie chodzi o to, aby każdy uczeń uczestniczył w zajęciach w ten sam sposób lub przyswajał
nowe wiadomości w tym samym tempie. Celem jest stworzenie środowiska, w którym wszyscy
uczestnicy mają możliwość uczenia się i w którym uczniowie dogłębnie analizują problemy
oraz ich rozwiązania wykorzystując różne punkty widzenia. Metodologia TEAL umożliwia
powstanie takiego środowiska, organizując uczniów w grupy o różnym poziomie umiejętności
i wiedzy. Ponadto w klasie TEAL nauczyciel wprowadza temat za pomocą pytań, ćwiczeń
i zestawień graficznych. Następnie każda grupa pracuje wspólnie i aktywnie za pomocą
urządzeń, aby zbierać informacje i dane oraz przeprowadzać eksperymenty lub kontrole. Jest
bardzo prawdopodobne, że niektórzy uczniowie będą bardziej aktywni niż inni; wynika to
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z różnic w preferencjach uczenia się, a także różnic osobowości. Ważniejsze jest jednak to, że
metodologia TEAL stwarza warunki, które angażują uczniów o różnych preferencjach uczenia
się i różnych osobowościach.
Udowodniono, że uczniowie, którzy nie są szczególnie aktywni i otwarci na zajęciach to
uczniowie refleksyjni – zazwyczaj rozwijają oni odpowiedź w myślach zanim się wypowiedzą.
Inna grupa uczniów to osoby nieśmiałe, które niechętnie wypowiadają się w grupie. Natomiast
wielu aktywnych uczniów to osoby, które myślą i wypowiadają się jednocześnie. Korzystając
z metodologii TEAL, nauczyciel może zachęcić cichych uczniów do zabrania głosu i, jeśli to
konieczne, poprosić bardziej aktywnych uczniów, aby powstrzymali się od komentarza, aby dać
innym szansę. Jednocześnie nauczyciel może zmniejszyć niepokój uczniów, tworząc atmosferę,
w której czują się swobodnie „myśląc na głos”. Uczniowie podejmują ryzyko intelektualne,
zadając pytania i przyznając się, gdy czegoś nie rozumieją. Należy pamiętać, że aktywność
uczniów nie wzrośnie „z dnia na dzień”. Proces angażowania uczniów musi być dokładnie
zaplanowany. Zorganizowanie klasy TEAL wymaga czasu. Potrzebna jest też ocena aktywności
uczniów podczas zajęć – warto rozważyć aspekty, które można poprawić.
Istnieje powód, dla którego metodologia TEAL stawia w centrum aktywne uczestnictwo
uczniów na zajęciach – jest on związany z korzyściami, jakie przynosi ta metoda. Aktywne
uczestnictwo jest związane z zainteresowaniem. Mamy świadomość, że ciężko utrzymać
zainteresowanie ucznia oraz jego uwagę, jeśli uczeń słyszy tylko „wykład” nauczyciela. W klasie
TEAL wszystkie głosy są słyszane, każda odpowiedź jest ważna; zachęca się i docenia różne
punkty widzenia.
Aktywne uczestnictwo w lekcji to zaangażowanie uczniów. Właściwie zadane pytanie wzbudza
ciekawość, a uczniowie zaczynają dociekać „dlaczego”. Pytania skłaniają do myślenia i motywują
do analizy treści. Jednocześnie, gdy uczniowie udzielają odpowiedzi lub próbują coś wyjaśnić,
nauczyciel widzi stopień ich zrozumienia tematu. Aktywne uczestnictwo w lekcji to nie tylko
informacja zwrotna dla nauczyciela, ale także informacja zwrotna dla uczniów. Na przykład, gdy
nauczyciele zadają pytania (lub w inny sposób proszą uczniów o wkład w dany temat), informują
uczniów o znaczeniu pewnych pomysłów i informacji.
Aktywne uczestnictwo to również budowanie dialogu pomiędzy uczniami. Gdy stosowana jest
metodologia TEAL, jedna grupa uczniów ma możliwość skomentowania tego, co przedstawiła
inna grupa, na temat zebranych danych (za pomocą jednego lub kilku narzędzi cyfrowych).
Uczniowie proszeni są o przedyskutowanie możliwych odpowiedzi, dodawanie informacji,
a czasem nawet krytyczną analizę. W konsekwencji aktywne uczestnictwo rozwija ważne
umiejętności wypowiedzi, które są istotne w kontekście pracy zawodowej (wiele zawodów
wymaga umiejętności komunikacji i zabierania głosu w grupie). Uczniowie będą musieli
przekazać informacje lub dostarczyć argumenty przemawiające za nowym rozwiązaniem.
Umiejętności tych nie można nabyć poprzez lekturę materiału – trzeba je ćwiczyć.
Kolejnym aspektem, który jest kluczowy w klasie TEAL i który podkreśliliśmy w tym
podręczniku (zwłaszcza w rozdziale poświęconym studiom przypadków), jest rola nauczyciela
i jego pozycja w klasie. Nauczyciel nie zajmuje już pozycji centralnej w klasie, co jest ważne
w metodologii TEAL, ponieważ zachęca uczniów do aktywności. Jeśli uczniowie dostrzegą,
że wszystkie komentarze muszą być przekazywane za pośrednictwem nauczyciela, staje się on
strażnikiem partycypacji i coraz trudniej jest rozwinąć poczucie zbiorowej odpowiedzialności.
Rola nauczyciela posługującego się metodologią TEAL bardzo różni się od tradycyjnej roli
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nauczyciela, który posługuje się głównie tablicą, aby wytłumaczyć materiał. Tradycyjny model
nauczyciela bazuje przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy oraz okazjonalnych pytaniach
zadawanych w klasie. Przez całą lekcję nauczyciel kontroluje temat, podejmuje decyzje o
tym, jaka praca jest potrzebna i aranżuje to, co robią uczniowie. W tego typu klasie lekcyjnej
nauczyciel jest zdecydowanie najbardziej aktywną osobą. Rolą ucznia jest natomiast słuchać oraz
koncentrować się, a także robić notatki celem przyjęcia informacji. Ten model nauczania jest
oparty na przeświadczeniu, że nauczyciel jest „znawcą” tematu, a przekazanie wiedzy jest jego/
jej zadaniem.
Stosując metodologię TEAL, nauczyciel działa jako facylitator w nauce; rola nauczycieli jako
pedagogów ewoluowała i nie są już oni jedynym źródłem wiedzy w klasie; są nauczycielami,
którzy inspirują uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia
się. W klasie TEAL nauczyciele zapewniają uczniom możliwość poznania kluczowych pojęć
i odkrycia różnych narzędzi, których potrzebują do nauki, aby wspierać ich proces nauki przez
całe życie. Rolą nauczyciela jest zapewnienie zasobów, monitorowanie postępów i zachęcanie
uczniów do znajdowania rozwiązań różnych problemów. Nauczyciel TEAL pomaga swoim
uczniom w uchwyceniu wspólnych celów i osiągnięciu ich bez jakiejkolwiek interwencji w jego
imieniu, dając w ten sposób uczniom przestrzeń do zamanifestowania ducha kreatywności
i innowacji. Taka strategia pedagogiczna stworzy środowisko skupione na uczniu i sprzyjające
uczeniu się. Kiedy nauczanie jest skoncentrowane na uczniu, zachęca ucznia do entuzjazmu
i chęci do nauki, zwiększa motywację do samorozwoju, nadaje impetu i sprawia, że zarówno
nauczyciel, jak i uczeń czują się usatysfakcjonowani. Aktywne uczestnictwo w lekcji to nie tylko
ogrom pytań i rozmów ze strony uczniów – to również środowisko, w którym każdy uczeń
zdobywa wiedzę w sposób, który najbardziej mu odpowiada.
W każdej formalnej edukacji większość zajęć edukacyjnych odbywa się w klasie. Sala lekcyjna
to wbudowane środowisko, w którym odbywa się formalny proces uczenia się. Jest to ważny
kontekst, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele kontaktują się, aby dzielić
się informacjami w poszukiwaniu wiedzy. Dla nauczyciela czas w klasie jest doskonałą
okazją do spotkania się twarzą w twarz z uczniami oraz skutecznego dostarczania materiału
dydaktycznego w celu upewnienia się, że uczniowie nauczą się tego, czego potrzebują (i będą
później używać). Z drugiej strony oczekuje się od uczniów aktywnego uczestnictwa w celu
przyswajania, poszukiwania i stosowania umiejętności i wiedzy dzielonej w klasie lub innych
zajęciach edukacyjnych. Te uzupełniające się relacje między nauczycielem a uczniami tworzą
sprzyjające środowisko uczenia się w klasie.
Konfiguracja klasy odgrywa również kluczową rolę w metodologii TEAL; dlatego jedna część
tego podręcznika została poświęcona szczegółowemu przedstawieniu ważnych aspektów, które
powinien wziąć pod uwagę każdy nauczyciel, który chce maksymalnie skorzystać z zajęć TEAL.
Badania wykazały, że istnieje kilka czynników, które wpływają na udział ucznia w procesie
uczenia się. Wcześniej odnieśliśmy się do osobowości uczniów i wskazaliśmy, że uczniowie o
wysokim poczuciu własnej skuteczności wykazują lepsze wyniki w nauce i większe uczestnictwo
w zajęciach, podczas gdy ci o niskim poziomie pewności siebie obawiają się, że nie pokażą
swojej inteligencji, a ich odpowiedzi zostaną skrytykowane przez nauczycieli, przez co będą
mniej zaangażowani w dyskusje w klasie.
Wspomnieliśmy również o innym ważnym czynniku wpływającym na aktywne uczestnictwo
uczniów w zajęciach, czyli cechach i umiejętnościach nauczyciela. Kiedy nauczyciel okazuje
wsparcie, zrozumienie, jest przystępny i okazuje życzliwość poprzez pozytywne zachowania
niewerbalne - uśmiechając się i kiwając głową w celu akceptacji udzielonych odpowiedzi uczniowie czują się komfortowo i angażują się w proces uczenia się.
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Nie mniej ważny jest jednak sposób zorganizowania wyposażenia sali lekcyjnej oraz ilość
i jakość używanego sprzętu. Uczniowie są bardziej aktywni na zajęciach, gdy pracują w grupach.
W klasie TEAL ławki ustawione są w taki sposób, aby uczniowie mogli pracować twarzą w twarz,
rozmawiać oraz wymieniać się pomysłami, argumentami i pytaniami. Taka organizacja rozwija
w uczniach koncepcje współtworzenia i dzielenia się. Jednocześnie gwarantuje nauczycielowi
lepszą obserwację pracy uczniów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie przestrzeni edukacyjnej; niezbędne jest
uwzględnienie różnych narzędzi technologicznych, szybkiego łącza internetowego, dużych
powierzchni roboczych na ścianach (białe panele, tablice itp.) oraz miejsca przeznaczonego
na przechowywanie materiałów edukacyjnych. Sala lekcyjna wyposażona w odpowiednie
oświetlenie, wentylator lub klimatyzację oraz inne udogodnienia sprawią, że uczniowie poczują
się komfortowo i zachęcą ich do udziału w zajęciach edukacyjnych. Niemniej jednak należy
podkreślić, że jedną z najbardziej użytecznych cech metodyki TEAL jest jej adaptowalność do
wielu środowisk nauczania. Czasami szkoły mogą nie mieć dostępu do najnowszych urządzeń
technologicznych a sale lekcyjne nie zawsze są pomieszczeniami o dużej powierzchni. W związku
z tym od kreatywności i pomysłowości nauczyciela zależy dokonanie niezbędnych zmian
i adaptacji w jego konkretnym środowisku edukacyjnym, bez odchodzenia od podstawowej
koncepcji metodologii TEAL, ale korzystając z jej wykorzystania.
Dzisiejszy świat jest szybki i w dużym stopniu zależny od technologii. Nie ulega wątpliwości,
że postęp cyfrowy przyniósł niesamowite zmiany w sposobie komunikowania się, pracy czy
spędzania wolnego czasu. Niemniej jednak – czy chcemy się do tego przyznać, czy też nie - jeśli
nie będziemy ostrożni, technologia może nas ograniczać. Może się ona stać dla nas pewnym
pudełkiem – pięknym, błyszczącym, ale jednak wciąż zamkniętym. Możemy myśleć, że te
rozwijane menu dają nam opcje, ale tak naprawdę ustalają granice; ograniczają nasze myślenie,
wyobraźnię i działania. Jednocześnie, ze względu na technologię, tak bardzo często zastępujemy
świat realny światem wirtualnym i nie doświadczamy piękna i esencji, jaką dostarcza świat
realny poprzez zmysł wzroku, dźwięki, zapachy, dotyk, smak, równowagę, ruch, temperaturę,
ból i emocje.
Dlatego inny rozdział naszego podręcznika oferuje alternatywę dla tych z nas, którzy wciąż
wierzą w znaczenie kontaktu z naturą, w siłę świata przyrody w rozwoju osobistym izawodowym
uczniów poprzez wzbudzanie ich ciekawości, uczenie ich elastyczności, zwiększanie ich
otwartości, poprawę kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia. Tą alternatywą jest
tworzenie ogrodów miejskich lub osobistych. Bez względu na wielkość, kształt, zawartość
czy miejsce, takie ogrody reprezentują przestrzenie łączące, które pozwalają naszym uczniom
zobaczyć szerszy obraz. Mogą oni doświadczyć piękna jako całości, a następnie znaleźć zjawiska
ciekawe, proste, ale często zapomniane, takie jak: zapach lub wygląd roślin, smak owoców
i warzyw, moc maleńkiego nasionka.
Tworzenie i pielęgnacja małego ogrodu, jako część szkolnego doświadczenia edukacyjnego,
służy jako wspaniały i ekscytujący sposób na ożywienie programu nauczania w klasie i pokazanie
uczniom „prawdziwego” znaczenia podczas nauki. Ogród może dać uczniom możliwość
uczestniczenia w praktycznej nauce, która uczy nie tylko zamierzonego przedmiotu, ale także
odpowiedzialności, pracy zespołowej i szacunku dla przyrody, innych i siebie. Niezależnie od
tego, czy uprawia się warzywa, owoce czy różnorodne zioła, ogrody te stanowią cenne narzędzie,
którego szkoły mogą używać do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnie
uprawianych źródeł żywności, nauczania o zarządzaniu środowiskiem, rozwoju społeczności
i społeczeństwa.
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W rozdziale poświęconym projektowaniu i samodzielnej budowie ogrodu edukacyjnego
staraliśmy się pokazać nie tylko proces, który się za nim kryje oraz materiały, których nauczyciele
i uczniowie potrzebują przy tworzeniu i uprawie ogrodów miejskich. Co ważniejsze, chcieliśmy
podkreślić pozytywne skutki procesu tworzenia ogrodu dla uczestników. Uczniowie, którzy
aktywnie wchodzą w interakcję z naturą, mają bardziej pozytywne nastawienie do środowiska
w okresie dorosłości. Dzięki uprawie warzyw i owoców uczniowie stają się odpowiedzialnymi
opiekunami. Mają oni możliwość angażowania się w praktyki rolnicze, nawet na bardzo małą
skalę, ale uczą się o obowiązkach i skutkach uprawy ziemi.
Pogłębienie poczucia więzi dzieci z naturą poprzez budowę małego ogródka (czy to w szkole,
w domu, czy w miejscu publicznym), może prowadzić do ochrony środowiska. Dzieci poznają
cykle wody i energii, łańcuch pokarmowy i indywidualne potrzeby różnych roślin, a tym samym
rozwiną chęć poznawania świata zewnętrznego. Jednocześnie uczniowie staną się bardziej
świadomi długofalowego wpływu działań człowieka na środowisko naturalne. Od niedoboru
wody po nadmierne stosowanie pestycydów - dzieci, które zajmują się pielęgnacją własnego
ogrodu, mają okazję zaobserwować, jak ważna jest ochrona i inteligentna alokacja zasobów.
Angażując dzieci w tworzenie ich osobistego ogrodu, nauczyciele oferują uczniom możliwość
doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Jest to możliwe, gdy dzieci zaczynają dociekać,
jakie owoce, warzywa lub zioła sadzić; jak o nie dbać; jakie są korzyści ze spożywania tych
gatunków roślin. Praca zespołowa to kolejna lekcja, której uczniowie mogą się nauczyć dzięki
dbaniu o swój mały ogród.
W naszym podręczniku postanowiliśmy przeznaczyć znaczną ilość miejsca na zaprojektowanie,
budowę i pielęgnację osobistego ogrodu. Jeśli proces budowy ogrodu ma miejsce w ramach
procesu edukacyjnego, może on dać uczniom możliwość zbadania i porównania podstawowych
fizycznych cechy roślin, które wspomagają lub utrudniają ich wzrost oraz ich reakcję na bodźce
i warunki środowiskowe w ciągu całego sezonu. Uczniowie mają też szansę zaobserwować
podobieństwa i różnice w potrzebach różnych istot żywych, wszyscy mogą brać udział
w eksperymentach przeprowadzanych w ogrodzie.
W naszym podręczniku chcieliśmy zwrócić uwagę na liczne korzyści wynikające z zastosowania
metodologii TEAL w klasie, a także przedstawiliśmy przykłady tego, jak nauczyciele mogą
uwzględnić ją w swoich strategiach dydaktycznych. Jednym z aspektów, który wciąż należy
podkreślić, jest fakt, że za pomocą metodologii TEAL możemy rozwijać kreatywność uczniów
i pielęgnować innowacyjność. Projektując doświadczenia edukacyjne, nauczyciele muszą
planować i kształtować program nauczania, ale jednocześnie powinni zapewnić narzędzia, które
dają uczniom opcje, głos i wybór, aby umożliwić im kreatywność.
Kreatywność wymaga elastyczności i rozbieżności w myśleniu – nowych sposobów myślenia lub
wyrażania siebie; odpowiedzi na pytania, na które nie ma jednej, poprawnej odpowiedzi. Oznacza
to poszerzanie myśli i pomysłów uczniów oraz rozwój oryginalnych spostrzeżeń. To właśnie
ma miejsce w klasie TEAL. Uczniowie są zachęcani i wezwani do przezwyciężenia strachu
przed swobodnym wyrażaniem się, są włączani w każdą część procesu uczenia się. Nauczyciel
umożliwia rozwój działań i doświadczeń, które wymagają od uczniów montażu, demontażu,
przekształcania wcześniejszej nauki oraz łączenia jej z nową wiedzą i umiejętnościami
w celu stworzenia unikalnych koncepcji lub produktów. Nauczyciele, którzy chcą doświadczyć
metodologii TEAL rozumieją, że celem procesu nauczania jest rozwijanie procesu myślenia
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uczniów, a nie przekazywanie gotowych myśli.
W XXI wieku umiejętności takie jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i innowacje
– posiadanie pomysłów i znajdowanie nowych podejść, które mogą poprawić
sposób, w jaki działamy – są ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki metodologii TEAL uczniowie
mogą rozwijać te ważne umiejętności, podczas gdy nauczyciele mogą rozwijać kreatywność
i wyobraźnię w klasie poprzez:
• dostarczanie znaczących i złożonych zadań;
• pracę w grupie;
• generowanie dużej ilości pomysłów – uczniowie mogą później dokonać ich selekcji;
• bazowanie na wzajemnych pomysłach – większość najlepszych pomysłów jest wynikiem
pracy wspólnej; wspólna praca i sugestie zmian pomysłu mogą często prowadzić do
kreatywnych rozwiązań;
• ocean pomysłów i sugerowanych rozwiązań; uczniowie będą musieli zastanowić się nad
takimi kryteriami, jak koszt, czas potrzebny na wdrożenie pomysłu, niezbędne narzędzia i zasoby.
Nie moglibyśmy zakończyć ostatniego rozdziału naszego podręcznika bez odniesienia
się do kolejnego elementu definiującego metodologię TEAL,czyli komponentu technologicznego.
Niezależnie od tego, czy mówimy o komputerach, tabletach, smartfonach, tablicach
interaktywnych czy projektorach wideo, wszystkie te narzędzia pomagają nauczycielowi w jego
pracy, aby zwiększyć interakcję między uczestnikami procesu uczenia się. Bez wątpienia istnieje
wiele sposobów integracji tych narzędzi technologicznych w klasie TEAL. Drugim rezultatem
naszego projektu stworzonym w ramach partnerstwa jest aplikacja cyfrowa, dlatego uważamy za
stosowne poczynić kilka uwag dotyczących wykorzystania gier w procesie nauczania.
Uczniowie, którzy uczą się poprzez gry edukacyjne są w stanie lepiej zrozumieć nową koncepcję
lub pomysł, przyjąć inną perspektywę lub eksperymentować z różnymi opcjami lub zmiennymi.
Co więcej, dzięki grom edukacyjnym uczniowie mogą nauczyć się wielu ważnych umiejętności,
takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, praca zespołowa, a nawet budowanie strategii.
Podczas grania w grę uczniowie rozwijają szereg połączeń z treścią i mogą tworzyć pozytywne
wspomnienia z nauki. Nie ma wątpliwości, że pozytywne połączenie emocjonalne może ułatwić
naukę. Co więcej, wiele gier zawiera wiele różnych bodźców; na przykład ucząc się języków
obcych uczniowie mogą zapamiętać nowe słowa dzięki słownictwu pojawiającemu się w grze.
Uczniowie pamiętają wskazówki, które przeczytali w grze, a także konsultują odpowiedzi i wyniki
gry z innymi uczniami. Gry mogą zapewnić uczniom szeroki wachlarz wrażeń zmysłowych.
Wreszcie gry przyciągają uwagę uczniów i aktywnie ich angażują. Za pomocą gry nauczyciele
mogą odpędzić nudę, rozluźnić napiętą atmosferę, zwiększyć ducha rywalizacji, pielęgnować
wytrwałość.
Podsumowując, niezwykle ważne jest, aby nauczyciel dobrze znał przedmiot, a informacje, które
przekazuje uczniom, były prawidłowe, aktualne, użyteczne i kompletne. Jednak żaden nauczyciel
nie powinien przywiązywać mniejszej wagi do strategii, które wybiera do zastosowania
w klasie. Powinien zaplanować środowisko edukacyjne, w którym odbywa się proces uczenia się,
a także zasoby i narzędzia udostępniane podczas nauczania. Tylko w ten sposób będzie w stanie
rozwinąć w swoich uczniach umiejętności wymagane przez ciągle zmieniające się społeczeństwo
i zapewni nie tylko przydatne doświadczenie edukacyjne – proces nauczania będzie przyjemny,
interaktywny i niezapomniany.
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DigiEU-Teal
Praktyczne wdrożenie metodologii TEAL w Turnu
Magurele, Rumunia.

W listopadzie 2021 roku przez 3 dni (od 17 do 19 listopada), partnerzy
projektu DigiEU brali udział w krótkoterminowych wspólnych
szkoleniach dla nauczycieli i personelu.
Organizacje były goszczone przez rumuńskiego partnera Liceul
teoreticu "Marin Preda" w Turnu Magurele, Rumunia.
Podczas tego formacyjnego szkolenia uczestnicy i nauczyciele mieli
możliwość przetestowania metodologii TEAL w odniesieniu do
różnych przedmiotów nauczania, takich jak język angielski, biologia,
edukacja finansowa, chemia, ale także w odniesieniu do praktycznych
warsztatów, które pozwoliły uczniom i nauczycielom doświadczyć
samodzielnej budowy małego miejskiego ogrodu.
Jako ostatni wkład do tego podręcznika chcielibyśmy udostępnić
arkusze ćwiczeniowe zawierające praktyczne odpowiedzi i instrukcje
dotyczące przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem metodologii
TEAL.
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 1
Imię i nazwisko nauczyciela: ESTERA LIGIA STANCU (klasa języka angielskiego)
Nazwa działania: Międzynarodowy pilotaż IO2 - wykorzystanie aplikacji GARDEN APP jako
narzędzia dydaktycznego na zajęciach z języka angielskiego
Poziom uczniów: Średni (5 klasa - 11 lat)
Cele zajęć:
› Znalezienie interesujących faktów na temat krajów zaangażowanych w projekt
› Rozwijanie słownictwa uczniów w zakresie tematu projektu
› Zilustrowanie, w jaki sposób aplikacja (gra) może być wykorzystana jako narzędzie
dydaktyczne podczas zajęć z języka angielskiego
› Ćwiczenie pracy w grupach
› Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://en.wikipedia.org https://www.authenticfoodquest.com/popular-portuguese-dishes/
https://www.chefspencil.com/top-25-polish-foods/
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 2
Imię i nazwisko nauczyciela: CĂTĂLINA-SIMONA BĂLAȘA, CĂTĂLINA MAZILU (klasa rumuńska) Nazwa
zajęć: Fantastyka w literaturze
Poziom uczniów: szkoła średnia (10 klasa, 16 lat)
Cele zajęć:
›
›
›
›

Pogłębienie wiedzy na temat estetycznej kategorii fantastyki
Analiza elementów konstrukcyjnych wybranych, poznanych utworów literackich
Rozwijanie strategii badawczych i badanie tematu
Rozwijanie pracy zespołowej

Wykorzystane zasoby cyfrowe:
PPT stworzone przez uczniów
https://wordwall.net/ro/resource/3080426
https://dexonline.ro/
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•ARKUSZ ĆWICZENIOWY 3
Imię i nazwisko nauczyciela: CATALINA CIUPITU (klasa języka angielskiego)
Nazwa zajęć: Język angielski: moje okno na świat! - Turystyka dziedzictwa
Poziom zaawansowania uczniów: Średni (8 klasa - 14/15 lat)
Cele zajęć:
›
›
›
›

Nauka o historii Wielkiej Brytanii
Stworzenie projektu PPT o kilku pięknych miejscach w Rumunii
Przedstawienie ciekawych faktów o Rumunii
Ćwiczenie pracy w grupach

Wykorzystane zasoby cyfrowe:
www.britishcouncil.org/learnenglishteens
www.kahoot.com
https://youtu.be/8aukCBIX3_U
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 4
Imię i nazwisko nauczyciela: DANIELA CARNUTA, ALINA ALEXE (klasa biologii i fizyki)
Nazwa zajęć: Fizjologia oddychania
Poziom uczniów: szkoła średnia (10 klasa, 16/17 lat)
Cele zajęć:
› Wykorzystanie technologii cyfrowej w celu identyfikacji i rozpoznawania elementów
układu oddechowego oraz sposobu, w jaki ich budowa umożliwia realizację funkcji
oddychania
Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://www.youtube.com/watch?v=NlPx3XaxI-s
https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec52IDDWkYo
https://www.youtube.com/watch?v=12clD5IsPeA
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 5
Imię i nazwisko nauczyciela: ESTERA LIGIA STANCU (zajęcia z języka angielskiego na
temat odżywiania)
Nazwa działania: Międzynarodowy pilotaż IO2 - wykorzystanie aplikacji DIGITAL GARDEN
APP jako narzędzia dydaktycznego w klasie o tematyce żywieniowej
Poziom uczniów: Średni (6 klasa - 12 lat)
Cele zajęć:
› Rozwijanie słownictwa uczniów na temat roślin (owoce, warzywa i przyprawy)
› Pokazanie, w jaki sposób aplikacja do gier może być wykorzystana jako narzędzie
dydaktyczne do nauczania uczniów o zdrowym trybie życia
› Ćwiczenie pracy w grupach
› Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://create.kahoot.it/details/6ba406c9-1516-45e8-8e95-655d2d5a1665
https://www.mentimeter.com/s/1694472954ca13be5206ddfd58c1fb75/5baf2160873c/e dit
https://quizizz.com/admin/quiz/5922ada805079f1100fade53/fruit-and-vegetables
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 6
Imię i nazwisko nauczyciela: CORNELIA LIXANDRU (chemia)
Nazwa zajęć: Kwasy i zasady w życiu codziennym
Poziom uczniów: szkoła średnia (10 klasa, 15-17 lat)
Cele zajęć:
› Opisywanie zachowania gatunków chemicznych w danym kontekście
› Wyjaśnienie obserwacji poczynionych w celu określenia niektórych praktycznych
zastosowań badanych gatunków i procesów chemicznych
› Przeprowadzenie pewnych badań w celu podkreślenia cech, właściwości i relacji
› Przewidywanie skutków pewnych określonych działań dla środowiska
Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://wordwall.net/ro/resource/2280471/formule-chimice
https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base- solutions_ro.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-92-93
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_en.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-94-95
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 7
Imię i nazwisko nauczyciela: FLORINELA MIHĂILESCU PÎRVAN (klasa edukacji
finansowej)
Nazwa zajęć: Przygotuj się na sukces: Ucz się o pieniądzach! - Założenie klubu czytelniczego z
ograniczonym budżetem (5000 RON)
Poziom uczniów: średni (8 klasa, 14/15 lat)
Cele zajęć:
›
›
›

Zapoznanie się z częściami składowymi budżetu
Dokonanie rozsądnych zakupów online
Sporządzenie planu, poprzez pracę w grupach; stworzenie klubu czytelniczego

Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://youtu.be/Kt99FdkoLR4
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Educatie%20sociala
Uy5DLiBDRCBQUkVTUyBT/book.html?book#0
www.libris.ro
https://www.mobman.ro/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1NewovtyUFohP_GbYO4vxpWf_Y6xzEq9P2T9jSS2jBm69GrIdyYNxoCIAwQAvD_BwE
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• ARKUSZ ĆWICZENIOWY 8
Imię i nazwisko nauczyciela: RODICA MONICA DRAGHICI (klasa przyrodnicza)
Nazwa zajęć: Cykl życia
Poziom uczniów: szkoła podstawowa (4 klasa, 10 lat)
Cele zajęć:
›
›
›
›
›

Poznanie głównych etapów cyklu życia istot żywych
Określenie relacji pomiędzy różnymi zjawiskami i procesami
Wnioski na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego
Tworzenie krótkich tekstów z wykorzystaniem zasobów cyfrowych
Rozpoznawanie różnych grup roślin i zwierząt żyjących w otaczającym świecie

Wykorzystane zasoby cyfrowe:
https://youtu.be/Y_F63lAqr0g
https://wordwall.net/ro/resource/1075190/stiinte-recapitulare
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WARSZTAT:
JAK STWORZYĆ MAŁY
MIEJSKI OGRÓD
CZEGO POTRZEBUJESZ DO
SWOJEGO OGRODU WARZYWNEGO

1. KAWAŁEK MATERIAŁU (STARE WEŁNIANE KOCE, DYWANY...); 2. FOLIA PLASTIKOWA LUB
TOREBKI PLASTIKOWE; 3. GLEBA ROŚLINNA; 4. SADZONKI WARZYW; 5. KONSTRUKCJA
WSPORCZA (DRABINA, WSPORNIK ŚCIENNY)

1

2

4

5
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• KROK 1
Weź kawałek tkaniny i wytnij prostokąt z pomocą nożyczek.
Wytnij prostokąt o tej samej wielkości w celofanie lub alternatywnie
aby użyj plastikowej torby wystarczająco dużej, aby pomieścić rośliny (
mniejsza niż prostokąt wycięty z tkaniny).

• KROK 2
Złóż prostokąt tkaniny, aby utworzyć torbę i za pomocą zszywacza
zamknij torbę wzdłuż krawędzi. Po zamknięciu dwóch krawędzi,
odwróć torbę na drugą stronę i upewnij się, że jest szczelnie zamknięta.

• KROK 3
Przygotuj plastikową folię lub plastikowy worek wyściełający worek z
tkaniny, następnie wypełnij glebą roślinną (warstwa około 10 cm), a na
koniec umieść sadzonki (1-2 rośliny na każdy worek).

• KROK 4
Po stworzeniu naszej torby z tkaniny zawierającej sadzonkę warzywa,
obserwujemy przestrzeń dostępną wokół, aby znaleźć miejsce, w którym
można ją umieścić; może to być drabina lub oparcie jej o wolną ścianę i
zwrócenie uwagi na ekspozycję na słońce. Jako alternatywę dla drabiny
można zaprojektować i zbudować drewnianą konstrukcję dostosowaną
do przestrzeni, używając drewnianych listew i lin.

• KROK 5
Na koniec zrób zdjęcie swojego warzywnego arcydzieła ogrodniczego!
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, która odzwierciedla
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych
w niniejszym dokumencie.
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