Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym im. Wspólnej Europy

Mobilność w ramach projektu ERASMUS+
LET’S GET TOGETHER TO ACHIEVE MORE

ICT AS A TOOL
FOR
INTERCULTURAL
AND
MEDIA
EDUCATION

Uczestnicy:

Katarzyna Kochanek
Ewa Wichowska
Portugalia 2019

Miejsce i czas
Nasze szkolenie w ramach projektu Erasmus+
odbywało się w miasteczku Sesimbra w Portugalii,
od 29 kwietnia do 4 maja 2019 roku.
Zorganizował je ośrodek edukacyjno-szkoleniowy CREF Sesimbra Educational Resources and Training Center

.
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Sesimbra…

Nadmorskie małe miasteczko niedaleko Lizbony,

Setubal, to port i … lokalne tradycje, ceramika, ryby,
piękne plaże, obok park narodowy.

Po co i dlaczego to wszystko…
Konsekwencje globalizacji we współczesnych społeczeństwach
tworzą wyzwania m.in. w środowiskach edukacyjnych w UE - coraz częściej w
jednej klasie uczą się dzieci z różnych kultur. Dlatego praktyczne

wykorzystanie innowacyjnych metodologii, narzędzi, mediów oraz możliwości
ICT w nauczaniu i edukacji międzykulturowej w zglobalizowanym i
wielokulturowym świecie, pozwoli rozwiązywać wiele problemów wynikających

z różnic kulturowych.
Uznaje się, że obecna sytuacja wymaga metodologii i strategii
pedagogicznych, które pogodzą zarówno lokalne rzeczywistości jak i
przestrzeń europejską, a szkoła, to miejsce, gdzie można przez różne
innowacyjne narzędzia poszerzać międzykulturowe kompetencje,

zwiększać tolerancję na różnice kultur, wartości i komunikacji.

Szkolenie…
Szkoliłyśmy się intensywnie,
od rana do wieczora… Organizator bardzo dbał
o konstruktywne wypełnienie naszego czasu i rozszerzanie naszych interkulturowych
kompetencji. Szkolenie dotyczyło wykorzystania w obszarze edukacji, cyfrowych narzędzi i
multimediów do rozwiązywania problemów wynikających z różnic kulturowych.

Doświadczałyśmy różnicy kultur na każdym kroku.
Poznawałyśmy nauczycieli z innych krajów Europy,
poznawałyśmy Portugalię, jej „eksperymentalne”
szkoły, kulturę, sztukę, muzykę, smaki i zapachy.
Troszkę zwiedzałyśmy 

Praca…
Wszyscy

ciężko

pracowali

i

głównie z okien sali konferencyjnej...

na

ocean

można

było

popatrzeć

W trakcie szkolenia:
- poznaliśmy nowe metody i formy nauczania z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, dzięki którym można uatrakcyjnić zajęcia i
lepiej je zorganizować,
- zapoznaliśmy się z rolą i możliwościami nauczycieli w edukacji
włączającej, w zwiększaniu tolerancji wobec innych kultur,
- prowadzący zapoznali uczestników z ciekawymi programami i aplikacjami
Quizizz • Padlet • Socrative•
Mentimeter • Storybird • Jigsaw

•Thinglink • Book Creator Edpuzzle
• Qrcodemonkey Active Inspire •
Plickers Quizlet • Mind mapping •

Concept map

Szczegółowy program szkolenia,
czyli nasz tydzień pracy w Sesimbra
Monday, 29th April 2019
09:15. Welcome meeting at the hotel conference room
09:30. Self-presentation by participants, coordinated by prof. Vítor Costa, from CREF Education
11:15. Producing a digital book based on a practical exercise, by prof. Vítor Costa, from CREF
14:15 .The computer as a tool in teaching and learning (“The Cloud computing”) by prof. José Maldonado from CREF
16:30. a) The management of cultural diversity in education b) In-depth study of cultural diversity in an international
education context prof. Vítor Costa
17:30. Synthesis of the work done
Tuesday, 30th April 2019
09:15. Departure to Boa Água groupment of schools in Quinta do Conde, (students from 34 nationalities).
10:00. Study visit to the Basic school and observation of different classes, including “Tablets project classes and
Future Classroom methodology of teaching”, by prof. Nuno Mantas (Dir. of the Groupment of schools Boa Água).
11:30. Intercultural methodologies of teaching, prof .Christine Reyntjens, from Boa Água school
14:15. Departure to Secondary school Manuel Martins, in Setúbal
14:30. Visit to the “Future Classroom Lab” . Training activity lesson by prof. António Rebelo, Microsoft trainer
15:00. “Future Classroom Methodology of Teaching”, ”. by prof. Vítor Costa, from CREF
16:15. Reflection about the work done and debate about the “Future Classroom
methodology of teaching” by prof. Vítor Costa, from CREF Education
16:30. Departure to Sesimbra by bus, and visit to the old town.

Wednesday, 1st May 2019
09:00. Meeting at the hotel conference room
09:15. a) Intercultural competence b) The cultural dimensions
of globalization, by prof. Vítor Costa, from CREF Education
11:15. Creativity and Innovation in the Classroom, summarizing strategies,
including practical exercises, by prof. Ana Maria Nóbrega, from CFAE Ordem de Santiago
14:15.Departure to Sintra : Sintra old town and visit to Roca Cape -The western point in Europe
18:30. Departure to Cascais
Thursday, 2nd May 2019
09:00. Meeting at the hotel conference room.
09:15. Workshop “Active Learning Strategies Enhancing Digital Skills”,
by prof. Ana Maria Nóbrega, from CFAE Ordem de Santiago.
11:15. a) The management of cultural diversity in education b) In-depth study of cultural
diversity in an international education context prof. Vítor Costa, from CREF Education
14:00. Departure to Lisbon by bus
14:30. Discovering Lisbon by yourself: pedi-paper in Lisbon, with participants divided by groups.
20:00. Final meeting point (All group) at José Saramago museum, Lisbon.
20:30. Diner and Fado night (Portuguese traditional music) at Alfama, Lisbon
Friday, 3rd May 2019
09:15. Meeting at the hotel conference room
09:30. Preparing materials for the final group presentation (Group work/Class intercultural plan),
coordinated , by prof. Vítor Costa, from CREF Education
11:15. Preparing materials for the final group presentation (Group work/Class
intercultural plan) coordinated , by prof. José Maldonado, from CREF Education
14:30. Presentation of a class innovative plan (Group work, final presentations)
16:00. Final evaluation of the course work 
Plan wykonany!

Plan na sobotę…
Saturday, 4th May 2019
08:30. Course evaluation and possible cooperation among participants
FREE DAY or…for those who want…
09:30. Departure to Modern Lisbon by car
10:00. Visit to Oceanarium and Parque das Nações or Fatima
Uczestnicy kursu zwiedzali – j.w., niektórzy wyjechali,
a niektórzy udali się do parku narodowego...
.

Praktyka czyni mistrza, czyli oprócz wykładów…
… ćwiczenia! Mieliśmy dużo pracy w
grupach, w parach, ćwiczenia

praktyczne z narzędzi ICT, zagadki,
quizy, zdarzały się ćwiczenia „na
papierze”. Nie było chwili na nudę.

Szczególnie ciekawe:
Wizyty w dwóch portugalskich szkołach, gdzie
lekcje odbywają się według niestandardowych autorskich
projektów były szczególnym doświadczeniem.

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia
najnowocześniejszej Sali lekcyjnej w Europie (kolory
wyznaczają różne strefy procesu uczenia się) i poczucia
się przez chwilę jak uczniowie.

Koncepcje i pomysły w „niestandardowych” szkołach, np.:
Na co dzień praca w grupach z tabletami i wyznaczonymi
przez nauczyciela zagadnieniami

Patent na wyciszenie drzwi pracowni
Lekcja geografii
na drzwiach korytarza – projekt klasy 4
Pomoc na lekcję muzyki i fizyki .
Drukarka 3D

Mieliśmy również wykłady i objaśnienia,
jak te eksperymenty i pomysły działają, gdzie są trudności, jakie są
sukcesy i że w szkole może być profesjonalne studio nagrań

Poza pracą…
Zwiedzanie!! Miejsc do zwiedzania w

Portugalii jest mnóstwo. Nam udało się troszkę
poznać kulturę, sztukę, zwyczaje Portugalczyków
oraz zwiedzić kilka miejsc. Zwiedziłyśmy Lizbonę,

przylądek Cabo da roca (najdalej na wschód
wysunięty punkt Europy), przepiękne miasteczka
Sintra i Cascais. Oczywiście, wędrowałyśmy po
uliczkach Sesimbry, poznając dzięki organizatorom
kursu m.in. smaki portugalskich „owoców morza”.

Lizbona
Szczególnie warta polecenia jest
Lizbona

położona malowniczo na 7

wzgórzach,

ze

swoimi

zabytkami,

mozaikami, ceramiką (np. na ścianach)

z różnych epok, urokliwymi tramwajami,
smakołykami, parkami, piwniczkami z
muzyką fado, z klimatem Alfamy

Belem. Ze swoimi „pamiątkami” po
morskich

podbojach

i

podróżach.

Portugalia to piękne miejsce i jeśli

kiedyś będziemy mieć taką możliwość,
z przyjemnością wrócimy! 

… Lizbona c.d.

W codziennej pracy staramy się stosować zdobytą
wiedzę i dzielimy się nią z innymi.
Na stronie naszej szkoły są linki do poznanych na szkoleniu
oraz innych narzędzi ICT. Poniżej kroki, jak je znaleźć

Po kliknięciu
zobaczymy
podaną obok
listę narzędzi

Materiały do lekcji wychowawczych - włączających i interkulturowych (szczególnie dla
nauczycieli, którzy mają pod opieką dzieci z różnych krajów, różnych kultur) są na końcu tej
Course ICT as a Tool for Intercultural and Media Education

listy, pod linkiem „Materiały na lekcje”.

Obok widok ćwiczeń w miniaturach.
W razie potrzeby służymy pomocą
w wyjaśnieniu, jak je przeprowadzić.

What is the main idea in the following photos?

Photo

INTROCUCTIVE ACTIVITY

Main idea of the photo
TRAIN (adapted from “Refugees: A Handbook for Teachers”)
You just have started a week train trip from …… to …….. (be free to chose locations
familiar to you). You are sharing a compartment with three other passengers who are
unfamiliar to you.
From the list below, choose three persons with whom you would share the
compartment and three persons with whom you would not share the compartment.
Mark your positive choices as “+” and negative choices as “-“.
First, do the task individually, then in pairs and finally as a whole group.
individual

pairs

A retired military person

group

QUESTION
In which country the photo
was taken?

A man recently released from prison
A mother of a one-year-old, who lives by begging

COLLABORATIVE WORK (Groups of 3 persons)

Who are the people
portrayed?

A former soldier in a wheelchair who has served in Chernobyl

Roles:
1.Storyteller

A Jewish rabbi with a big bag

Which colours are the most
important in the photo?

A talkative woman who suffers from epilepsy
A well-dressed, handsome and brown-eyed gypsy man

2.Interviewer

A good looking youth with a swastika on the back of his leather jacket

Where was the photographer positioned when the
picture was taken?

A Hare Krishna devotee in a traditional costume
A young feminist woman who fights for gender equality in society

3.Note taker

A black man who recently arrived from Sierra Leone in Africa
A Jehovah’s Witness who distributes books on religious topics

•Turn your role clockwise after 5 minutes
•Create an onion of culture of the person
for which you were taking notes

A former Minister of Economics dismissed for corruption
A Muslim wearing a turban

Questions for discussion:
1. Was it easy or difficult to choose the priorities (individually and in groups)?
2. What did you discover about yourself?
Compare your answers with the answers of your colleague.

3. In what way the whole group’s priorities characterize society?

Which is the general
atmosphere?

YOUR ANSWER

WHY DO YOU THINK THAT ?

Dziękujemy za uwagę

Kasia Kochanek i Ewa Wichowska

Ps. Dla ciekawych, to zdjęcie ściany lizbońskiego metra

