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ROZDZIAŁ 01. CYFROWY STORYTELLING JAKO METODA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ
01.01. WPROWADZENIE
Chociaż cyfrowy storytelling nie jest nową koncepcją, jego zastosowanie w dziedzinie edukacji, jako
skutecznej metody nauczania i uczenia się, jest nadal ograniczone. Dlatego też warto przedstawić
podstawowe założenia tej metody dydaktycznej, która z powodzeniem może być wykorzystywana
w kontekście różnych przedmiotów nauczania, ale w szczególności w edukacji wielojęzycznej
i wielokulturowej. W kolejnych częściach niniejszego rozdziału przedstawione zostaną: idea i definicja
cyfrowego storytellingu oraz najważniejsze obszary, w których metoda ta jest stosowana; kluczowe
kompetencje, które mogą być rozwijane u uczniów przy wykorzystaniu cyfrowego storytellingu. Na
koniec przedstawione zostaną proste wskazówki dotyczące zastosowania tej metody nauczaniu i
uczeniu się wielojęzycznym i wielokulturowym.
01.02. CYFROWY STORYTELLING – DEFINICJA I OBSZARY ZASTOSOWANIA
Cyfrowy storytelling (jak sama nazwa wskazuje) wywodzi się z jednej z najstarszych sztuk w historii
ludzkości – opowiadania historii. Opiera się na tworzeniu i dzieleniu się opowieściami wyrażonymi za
pomocą nie tylko tekstu czy słów, ale także materiałów multimedialnych, takich jak: grafika, film,
muzyka, animacja.
Cyfrowy storytelling można rozpatrywać w dwóch aspektach:



jako „produkt” – multimedialną narrację służącą przekazaniu odbiorcy określonej wiedzy,
wartości, emocji, postaw;
jako proces, w którym autor, na drodze refleksji, auto-refleksji oraz kreatywnej twórczości
przekazuje odbiorcy określoną opowieść.

Edukacyjne zastosowanie opowieści było znane ludzkości od wieków, jeśli nie od tysiącleci. Jeszcze
przed wynalezieniem pisma ludzie wykorzystywali powtarzane z pokolenia na pokolenie opowieści do
przekazywania potomnym historii oraz kultury danej społeczności. W ten sam sposób
przechowywana i chroniona była wiedza gromadzona przez wspólnotę, cenione przez nią wartości
oraz oczekiwane od jej członków postawy. Z tych powodów opowiadanie historii było przez setki lat
integralną częścią procesów edukacji i socjalizacji.
Współcześnie edukacyjne zastosowanie opowieści nie uległo zmianie. Jednak szerokie wykorzystanie
narzędzi cyfrowych do tworzenia i udostępniania różnego rodzaju narracji spowodowało znaczne
zwiększenie zasięgu i skuteczności cyfrowych opowieści. Z tego powodu współczesne historie
multimedialne to nie tylko element kultury, edukacji i sztuki, ale także popularne narzędzie
wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach ludzkiej aktywności, takich jak:



reklama – jako narzędzie skutecznej sprzedaży,
public relations – jako sposób na budowanie marki osoby, produktu lub organizacji,
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szkolenia i rozwój – jako metoda wspierająca auto-refleksję, wykorzystywana w rozwoju
osobistym i profesjonalnym,
ochrona zdrowia – jako narzędzie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – z jednej strony jako sposób budowania
świadomości społecznej na ten temat, a z drugiej strony - jako narzędzie integracji społecznej
osób dotkniętych tym problemem,
planowanie strategiczne i partycypacja – jako metoda włączania grup interesariuszy w
określone działania oraz narzędzie wypracowywania oddolnych rozwiązań.

01.03. ROZWÓJ KOMPETENCJI
STORYTELLINGU

UCZNIÓW

PRZY

WYKORZYSTANIU

CYFROWEGO

Cyfrowy storytelling znajduje coraz szersze zastosowanie w szkołach różnych szczebli kształcenia, tak
w edukacji dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych. Wynika to z faktu, że jako metoda nauczania
i uczenia się, cyfrowy storytelling pomaga rozwijać szereg kompetencji mających zasadnicze
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania jednostki we współczesnym społeczeństwie.
Cyfrowy storytelling jako metoda nauczania może być wykorzystywany przez nauczycieli aby
wprowadzić, zaprezentować, przeanalizować określony temat, problem, element treści kształcenia.
W takim przypadku uczniowie mogą pełnić rolę odbiorców / krytyków multimedialnych opowieści.
Jak wskazują wyniki badań, zastosowanie cyfrowego storytellingu w procesie dydaktycznym znacząco
zwiększa motywację uczniów i ich zainteresowanie treścią lekcji.
Tworzenie i analiza różnorodnych elementów cyfrowych historii rozwija kompetencje tekstowe,
wizualne i medialne uczniów. Kształci umiejętność odczytywania i interpretowania różnych rodzajów
treści, w tym komunikatów symbolicznych. Co więcej, dzięki multimedialnej naturze cyfrowych
narracji nauczyciel może skutecznie przekazać konkretne informacje uczniom o różnych stylach
uczenia się, skutecznie wspierając ich zdolność do zrozumienia i zapamiętania materiału nauczania.
Jeszcze lepsze wyniki przynosi zastosowanie cyfrowych opowieści jako metody uczenia się. Polega to
na umieszczeniu uczniów w roli twórców, autorów cyfrowych narracji. Tego rodzaju projekty
ukierunkowane są głównie na rozwijanie umiejętności, takich jak:








planowanie i organizacja pracy, zarządzanie czasem,
wyszukiwanie rzetelnych źródeł informacji oraz treści multimedialnych,
przetwarzanie i krytyczna analiza informacji,
kreatywne rozwiązywanie problemów,
praca zespołowa,
refleksja i auto-refleksja w analizie własnego życia i otaczającej rzeczywistości,
posługiwanie się narzędziami cyfrowymi.
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Warto zauważyć, że wykorzystanie cyfrowego storytellingu jako metody nauczania i uczenia się
pozwala zaangażować i zaktywizować każdą sferę systemu przetwarzania ucznia: poznawczą,
afektywną i psychomotoryczną. Jest to możliwe dlatego, że tworzenie cyfrowych opowieści wymaga
nie tylko gromadzenia i przetwarzania informacji, ale także wywołuje empatię, pobudza emocje,
odwołuje się do wartości, ale także często wymaga od autora do podjęcia fizycznych, manualnych
czynności (na przykład: przygotowania określonych materiałów, użycia określonego narzędzia).
Dlatego właśnie cyfrowy storytelling jako metoda uczenia się w sposób szczególny wspiera aktywne
zaangażowanie uczącego się, co jest istotą edukacji konstruktywistycznej. Dzięki temu nauka opiera
się na samodzielnej pracy ucznia, zdobywaniu przez niego doświadczeń, analizowaniu
i interpretowaniu ich, i wreszcie - na tej podstawie - budowaniu własnej wiedzy.
01.04. POTENCJAŁ CYFROWEGO STORYTELLINGU DLA EDUKACJI WIELOJĘZYCZNEJ
Edukacja wielojęzyczna i wielokulturowa stanowią szczególne pole zastosowania cyfrowych
opowieści. Metoda storytellingu, jak wspomniano wyżej, nie tylko pozwala przedstawić pewną
wiedzę, naświetlić fakty, ale także wspiera kształcenie pozytywnych postaw oraz rozwój umiejętności
społecznych. Dzieje się tak dlatego, że dobrze skonstruowana fabuła porusza emocje, uczucia, odnosi
się do wartości uniwersalnych. Z drugiej strony tworzenie cyfrowej opowieści jest dla jej autora
doskonałą okazją aby przeanalizować i przemyśleć pewne wydarzenia z własnego życia i otaczającej
rzeczywistości. To również dobry pretekst aby poddać krytycznej ocenie określone opinie, sądy
dotyczące innych kręgów językowych, kulturalnych, religijnych, z którymi można spotkać się co dzień.
Taka forma pracy zachęca nauczycieli i uczniów do omawiania kwestii związanych z różnorodnością,
akceptacją, tożsamością, relatywizmem kulturowym, stereotypami i uprzedzeniami. Opowieści
cyfrowe pozwalają w sugestywny sposób zaprezentować doświadczenia wynikające z uczestnictwa
w różnych kulturach i kręgach językowych. Dzięki takim historiom uczniowie łatwiej mogą poznać
i zrozumieć odmienne perspektywy i punkty widzenia. W naturalny sposób (bo wynikający z ich
własnych doświadczeń zdobytych podczas pracy nad opowieścią) trenują i rozwijają umiejętności
współpracy w różnych środowiskach kulturowych, adaptacji do zmieniających się warunków,
właściwego reagowania w różnych kontekstach kulturowych.
Nie można zapominać również o korzyściach wynikających z cyfrowej natury omawianej tutaj formy
storytellingu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala w przystępny i prosty sposób (za
pomocą Internetu) dotrzeć nieograniczonej faktycznie liczby potencjalnych odbiorców opowieści.
Z edukacyjnego punktu widzenia jeszcze bardziej istotne jest to, że w środowisku wirtualnym
uczniowie mogą pracować nad projektami wspólnie z rówieśnikami z różnych krajów, mówiącymi
różnymi językami, wychowującymi się w różnych kręgach kulturowych. Dzięki temu w bezpośredni
sposób mogą wymieniać nie tylko swoje historie, ale także doświadczenia, myśli, idee.
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ROZDZIAŁ 02.PROJEKTY CYFROWEGO STORYTELLINGU W KLASIE
02.01. PROPONOWANE MODELE OPOWIEŚCI CYFROWYCH
Jak to już było wzmiankowane, cyfrowy storytelling definiuje się jako tworzenie krótkich materiałów
cyfrowych, które pozwalają dzielić się z odbiorcami różnymi aspektami historii swojego życia lub
innych osób. Cyfrowy storytelling wykorzystuje techniki wideo, nagrania audio oraz innego rodzaju
media, takie jak fotografie cyfrowe, grafiki, animacje itp. Pozwala to wzmocnić (uczynić bardziej
sugestywną) opowieść, którą dana osoba chce się podzielić. Storytelling ponadto wspiera proces
edukacyjny sprawiając, że omawiane tematy są bardziej barwne, interesujące i łatwiejsze do
zrozumienia dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju mediów. W przypadku młodszych uczniów
opowieści mogą być dość krótkie (5-minutowe), gdyż możliwości skupienia uwagi przez tak małe
dzieci są również ograniczone. W takim przypadku ważne jest również dostosowanie języka, obrazów
i muzyki materiału do wieku dzieci.
Tematyka cyfrowych opowieści jest często dzielona na trzy kategorie:
1) opowieści osobiste dotyczące konkretnych wydarzeń lub doświadczeń autora/autorki,
2) opowieści, które przekazują informacje lub instrukcje oraz, na przykład, pomagają uczniom
w lepszym zrozumieniu konkretnego tematu,
3) opowieści dotyczące wydarzeń historycznych (przedstawianych nie tylko z perspektywy
osobistej).
Metody stosowane w storytellingu również mogą być zróżnicowane: historie mogą być opowiadane
przez jednego narratora lub mogą zostać nagrane jako rozmowa dwóch lub kilku osób. W zależności
od treści, narrator może opowiedzieć historię w sposób osobisty lub jak typowy prezenter.
Różne podejścia do storytellingu można podzielić także ze względu na udział wypowiedzi ustnych w
całym materiale opowieści. Niektóre historie są prezentowane głównie ustnie (za pośrednictwem
narracji), z pewnym udziałem innych mediów – muzyki, obrazu, animacji. Inne są przedstawiane
głównie za pomocą treści cyfrowych (fotografii, animacji, muzyki itd.), przekazując odbiorcom
niewielką ilość tekstu. Obie koncepcje i wszystkie formy pośrednie są dobre, gdyż skuteczność
przekazu i siła oddziaływania opowieści zależy w większym stopniu od treści opowieści, reakcji
odbiorców oraz możliwości technicznych i medialnych autorów.
To oznacza, że projekty bazujące na cyfrowym storytellingu stwarzają zarówno nauczycielom jak
i uczniom duże pole do kreatywności. Niemniej jednak za pierwszym razem tworzenie szkolnego
projektu z wykorzystaniem tej metody nie jest proste.
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Dlatego też poniżej przedstawiamy kilka pomocnych w tym zadaniu wskazówek.
02.02. OPRACOWANIE I PLANOWANIE PROJEKTÓW SZKOLNYCH Z WYKORZYSTANIEM
CYFROWEGO STORYTELLINGU
Przed przystąpieniem do realizacji projektu bazującego na cyfrowych opowieściach nauczyciel (i być
może cała klasa) musi sobie zadać kilka ważnych pytań:





Punkt widzenia:
o Jaki jest cel opowieści? (informowanie, wyjaśnianie, podzielenie się historią
osobistą)?
o Do czego ma prowadzić opowieść?
o Jaki jest temat opowieści?
Punkt widzenia narratora:
o Jeżeli jesteś narratorem: Jaki jest Twój punkt widzenia na dany temat?
Zasadnicze pytania:
o Czy temat opowieści będzie wybrany przez nauczyciela?
o Czy temat projektu może być kontrowersyjny? Np. w przypadku wielojęzyczności
można porozmawiać z uczniami, czy lepiej jest zachować oba języki i obie kultury, czy
też lepiej jest zasymilować się z krajem, w którym się mieszka.

Następnie należy przemyśleć kilka bardziej praktycznych aspektów:






Kto będzie narratorem historii i w jaki sposób zostanie ona opowiedziana? Należy to
przećwiczyć z wybranymi osobami.
Tempo narracji: jeżeli jesteś narratorem, również ten element należy przećwiczyć.
Co ma towarzyszyć narracji, np. muzyka? Należy pamiętać o ochronie praw autorskich.
Jakość i rodzaj mediów (filmy, animacje, zdjęcia, grafika itp.). Również w tym przypadku
należy pamiętać o ochronie praw autorskich.
Należy wybrać język, gramatykę itp., i przećwiczyć to ze swoimi uczniami.

Następnie można przystąpić do opracowania scenariusza całego storytellingu. Za pierwszym razem
powinien on być prosty i dość krótki.
02.03. ETAPY PRACY W PROJEKTACH CYFROWEGO STORYTELLINGU
Po wyborze tematu i zasobów jakie zostaną wykorzystane w projekcie można przejść do pisania
scenariusza i planowania samego projektu storytellingu.
1. ORGANIZACJA
Należy użyć wcześniej wybranych zasobów do budowy elementów opowieści i stworzenia ram
własnej historii. Można na przykład umieścić wszystkie zgromadzone zasoby przed sobą (kopie
rysunków, krótkie notatki dotyczące nagrań/linków/muzyki oraz notatki zawierające słowa
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kluczowe/osoby zaangażowane w projekt wraz z krótkim opisem, co mają powiedzieć) i spróbować
ułożyć wszystkie materiały we właściwej kolejności. Elementy występujące jednocześnie można
ułożyć jeden nad drugim, a jeżeli któreś z elementów są wykorzystywane więcej niż raz, należy
przygotować dwie notatki zawierające tę samą treść. Pozwoli to nadać opowieści wstępną
organizację a także ustalić, których elementów historii jeszcze brakuje lub których jest zbyt wiele.
Po takim uporządkowaniu dostępnych zasobów, można przedstawić projekt uczniom. Można ich
także zaangażować w cały proces tworzenia opowieści od samego początku, w zależności od ich
wieku i umiejętności.
2. DOKUMENTACJA
Jako że opowieść ma mieć charakter multimedialny, wszystkie zasoby muszą być dostępne w formie
cyfrowej. Zasoby, które jeszcze nie zostały zdigitalizowane (zdjęcia, muzyka) należy zeskanować/zgrać
na odpowiedni nośnik, a pozostałe zasoby pozyskane z Internetu lub osobistej biblioteki cyfrowej
należy umieścić w wydzielonym folderze. Wszystko powinno zostać odpowiednio nazwane, należy też
utworzyć dokument z adresami URL i tytułami źródeł, tak by wszystkie media mogły zostać
przypisane ich autorom (co jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony praw autorskich).
Jeżeli w projekcie biorą udział młodsi uczniowie, na tym etapie pracy kluczową rolę powinien odegrać
nauczyciel.
3. SCENARIUSZ I SCENOPIS
Po wyborze wszystkich zasobów i opracowaniu ogólnego zarysu historii, można przejść do pisania
scenariusza i/lub scenopisu opowieści.



Scenariusz opisuje całą historię z podziałem na sceny tekstem ciągłym, jak w książce, ale
zawiera także komentarze dotyczące scenerii oraz dialogi/monologi bohaterów opowieści.
Scenopis w sposób wizualny (za pomocą rysunków) prezentuje poszczególne sceny, co
pomaga w ich tworzeniu i nagrywaniu.

W przypadku cyfrowego storytellingu oznacza to, że w scenopisie znajdą się elementy cyfrowe
(obrazy, filmy lub nagrania audio) w kolejności pojawiania się. Można także zaznaczyć szacunkowy
czas trwania każdej sceny. Do stworzenia scenopisu można wykorzystać program PowerPoint lub
podobny program tego typu, umożliwiający przechodzenie między slajdami i prostą zmianę ich
kolejności. Naturalnie cały proces można przeprowadzić w sposób cyfrowy z udziałem uczniów,
szczególnie w przypadku nieco starszych klas. Można także wykonać wszystkie te czynności na
papierze, pozwalając uczniom stworzyć własne scenopisy (patrz: Zadanie praktyczne 02). Można
także pobrać i wykorzystać ten plik (storyboard template.doc) lub internetową stronę do tworzenia
scenopisów, taką jak GENERATOR.
Po ukończeniu tych etapów można przejść do tworzenia nagrań audio i wideo, po czym przyjdzie czas
na złożenie wszystkich elementów w całość opowieści.
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ROZDZIAŁ 03. PROJEKTY CYFROWEGO STORYTELLINGU Z UDZIAŁEM RODZICÓW
I SPOŁECZNOŚCI, OPARTE NA PODEJŚCIU WIELOJĘZYCZNYM
03.01. ZNACZENIE ZANGAŻOWANIA OSÓB ZE SPOŁECZNOŚCI MIGRANCKICH W PROJEKTY
WIELOJĘZYCZNEGO STORYTELLINGU W SZKOŁACH
We współczesnej szkole można znaleźć uczniów każdej narodowości. Ponieważ dzieci z rodzin
imigrantów niemal natychmiast po przyjeździe do nowego kraju trafiają do miejscowego systemu
szkolnictwa, to właśnie szkoła stanowi jedno z miejsc, w których dochodzi do pierwszego kontaktu
międzykulturowego tych dzieci i ich rodzin.
Storytelling, jako sztuka opowiadania historii, pozwala wspierać dialog kulturowy, wymieniać
wartości, poznawać języki i przybliżać je do siebie, umożliwiając im interakcje, dynamiczne związki i
kontakty. Dlatego też angażowanie ludzi ze społeczności migranckich w tworzenie szkolnych
projektów wielojęzycznych oznacza tworzenie okazji do spotkań między kulturą/językiem gości i
gospodarzy. Ponadto, tworzenie i poznawanie tego typu opowieści pozwala nauczycielom lepiej
zrozumieć kultury, z których wywodzą się rodziny ich uczniów.

03.02. DLACZEGO WIELOJĘZYCZNOŚĆ POWINNA BYĆ WAŻNYM ELEMENTEM PROJEKTÓW
EDUKACYJNYCH Z OBSZARU STORYTELLINGU?
Podejście wielojęzyczne i wielokulturowe może wzbogacić każdy projekt dydaktyczny dzięki
uwzględnieniu i wykorzystaniu wielu elementów pochodzących z różnych języków i kultur. Kluczową
koncepcją sugerowaną w ramach tego podejścia jest pluralizm, rozumiany jako przyzwolenie
nauczyciela na bogactwo wartości, opowieści, koncepcji, słów, dźwięków, poglądów na życie,
punktów widzenia, charakterów i znaczeń – wyrażanych przez uczniów w cyfrowych opowieściach.
Zasadniczym punktem wyjścia w przypadku tego podejścia jest uznanie, że poszczególne kultury
i języki (odzwierciedlające różne spojrzenia na tę samą rzeczywistość) są sobie równe. Podejście to
kładzie nacisk na spotkanie kultur, a nie ich zderzenie. Wspiera ono również umiejętność
nawiązywania relacji, emocjonalność oraz rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem
konfliktami, gdyż promuje decentralizację perspektyw kulturowych oraz kładzie nacisk na te aspekty
inteligencji emocjonalnej, które sprawiają, że ludzie zaczynają postrzegać każdego rodzaju
różnorodność (nie tylko językową czy kulturową) w pozytywny sposób.
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03.03. W JAKI SPOSÓB PORUSZAĆ TEMAT WIELOJĘZYCZNOŚCI?
Poniżej prezentujemy kilka tematów, które można rozwinąć w ramach opowiadanych historii i które
z zasady sprawdzają się w kontekście wielojęzycznym (i wielokulturowym):













alfabety (prawdziwych lub zmyślonych języków),
liczenie,
działania matematyczne (patrz Matematyka Wedyjska),
przysłowia i powiedzenia,
znaczenie imion,
dźwięki wydawane przez zwierzęta,
sposób budowania zdań,
dźwięki i prozodia,
nazwy przedmiotów, kolorów, symboli,
zapożyczenia językowe (na przykład z arabskiego),
„fałszywi przyjaciele”,
różne rodzaje języka (w tym, między innymi, dźwięki wydawane przez niemowlęta, język
migowy lub języki specjalistyczne).

Do tej listy można oczywiście dodać dowolne treści dotyczące życia codziennego, takie jak waluty,
piosenki, sport, dni tygodnia, jedzenie, święta…
Istnieją również pewne proste fabuły i interakcje, które umożliwiają zgłębianie najważniejszych
wymiarów sytuacji wielojęzycznych i wielokulturowych, tzw. motyw równości-różnorodności: podróż
z kilkoma przystankami, na których bohater czegoś się dowiaduje; poszukiwanie własnej tożsamości,
rozpoznawanej w chwili rozpoznania tożsamości kogoś innego; spotkanie, nieporozumienie
kulturowe lub incydent, który udaje się pomyślnie rozwiązać (być może dzięki osobie trzeciej),
zapewniając szersze spojrzenie na świat; zbliżenie dwóch sytuacji, dwóch języków, dwóch słów; to
samo znaczenie nadawane różnych słowom i na odwrót: te same lub podobne pod względem pisowni
lub wymowy słowa, którym przypisane są różne znaczenia; miejsce (droga, rynek, korytarz szkolny
itp.), w którym spotykają się dwa elementy lub osoby należące do różnych kultur, które się ze sobą
ścierają, współistnieją lub łączą na skutek przypadkowego powiązania; zmiana punktu widzenia,
dzięki której ta sama historia opowiadana jest z dwóch (lub nawet większej liczby) różnych,
uzupełniających się perspektyw.
W przypadku opowieści wielojęzycznych sprawdzają się niektóre typy uniwersalnych postaci, jak na
przykład: powszechnie znani bohaterowie, takie jak dżiny, wioskowy głupek czy Kopciuszek, o których
opowiada się historie w kilku krajach i w każdym z tych krajów są wzbogacane/zmieniane w pewnych
zakresach językowych i kulturowych; bohater taki jak Pinokio, którego historia, choć powstała w
kontekście włoskim, znana jest na całym świecie. Ponadto przypominamy, że bohaterami opowieści
nie muszą być wyłącznie ludzie, ale także różne litery, dźwięki lub słowa.
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ROZDZIAŁ 04. TECHNICZNE ASPEKTY CYFROWEGO STORYTELLINGU W SZKOLE –
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH W PROJEKTACH UCZNIOWSKICH
04.01. WPROWADZENIE
W niniejszym przewodniku storytelling jest promowany jako skuteczna i atrakcyjna technika
pozwalająca rozwinąć szereg umiejętności i kompetencji uczniów, takich jak język, komunikacja, itp.
Obecnie, w epoce interaktywnych technologii multimedialnych, storytelling został poddany
modernizacji i wzbogacony o szereg nowych środków. Jak to już było opisywane, cyfrowy storytelling
obejmuje przede wszystkim krótkie filmy multimedialne, trwające od kilku sekund do siedmiu minut,
wykorzystujące szereg różnych elementów, takich jak teksty, obrazy, animacje, dźwięki itp. Ponieważ
tego rodzaju projekty są coraz bardziej powszechne dla rzeczywistości współczesnych szkół i
społeczeństwa, niezwykle ważne staje się rozwijanie kompetencji nauczycieli dotyczących jak
najlepszego wykorzystania tej techniki.
Niniejszy rozdział prezentuje różnego rodzaju narzędzia wykorzystywane do włączenia opowieści
cyfrowych do programu nauczania w szkołach. Zalecane niżej narzędzia i aplikacje mają zapewnić
uczniom i nauczycielom przestrzeń do eksperymentów, nauki i zabawy, stanowiąc inspirację do
opracowania ćwiczeń związanych z kwestiami omawianymi w Przewodniku.
04.02. PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA, APLIKACJE I PROGRAMY PRZYDATNE W RAMACH
PROJEKTU CYFROWEGO STORYTELLINGU
Poniżej zaprezentowano wybrane programy i narzędzia wraz z krótkimi opisami ich zalet
edukacyjnych i możliwości, jakie oferują. Poniższa lista zawiera przykłady narzędzi zalecanych w
przypadku prowadzenia projektów storytellingu cyfrowego. Są to:
1)
2)
3)
4)

narzędzia do tworzenia cyfrowych tekstów i narracji hipertekstowych,
narzędzia do przetwarzania opowieści cyfrowych w oparciu o zdjęcia i grafiki,
programy do przetwarzania materiałów audiowizualnych,
programy do tworzenia prostych animacji.
Narzędzie

1

ACMI
Storyboard

Opis
Narzędzie to stanowi wirtualną przestrzeń do tworzenia scenopisów w
oparciu o wybrane tła oraz elementy scenariusza.

Możliwości
zastosowania
2
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2

Generator

http://generator.acmi.net.au/storyboard

Animoto

Narzędzie to pozwala zmienić zdjęcia i klipy video w profesjonalny
pokaz slajdów.

1, 2, 3, 4

https://animoto.com/
3

Capzles

Narzędzie pozwalające tworzyć rozbudowane opowieści multimedialne
w oparciu o materiały video, zdjęcia, muzykę, tekst i inne dokumenty.

1, 2, 3, 4

http://www.capzles.com/
4

ClassicTV

Ciekawa baza danych do tworzenia filmów przez dodanie napisów do
starych scen filmowych. http://www.classic-tv.com/

1, 2, 3, 4

5

Comic
master

Strona internetowa pozwalająca na tworzenie cyfrowych komiksów i
opowiadań.

1, 2, 3

http://www.comicmaster.org.uk/
6

Creatza

Narzędzie to daje możliwość tworzenia historii z wykorzystaniem
postaci z kreskówek. http://www.creaza.com/my_support/Cartoonist

1, 2, 3

7

Domo
Animate

Narzędzie, które pozwala tworzyć animowane historie przy
wykorzystaniu różnych typów tła, postaci i elementów.

1, 2

https://goanimate4schools.com/public_index
8
9

Make belief
comics

Narzędzie, które pozwala na tworzenie historii z komiksów.

Microsoft
Photo Story

Aplikacja do tworzenia wizualnych historii na podstawie zdjęć
cyfrowych. Zapewnia możliwość stworzenia pokazu slajdów, dodania
efektów specjalnych, muzyki filmowej, narracji głosowej,
personalizowania tytułów i podpisów.

1, 2, 3

http://www.makebeliefscomix.com/
1, 2, 3, 4,

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132
10

My eBook

Oprogramowanie to pozwala na tworzenie cyfrowych opowieści,
komiksów, czasopism, broszur, etc. http://www.myebook.com/

1, 2, 3, 4

11

PicLits

To strona, która pozwala na tworzenie obrazów z wybranych słów
kluczowych.

1, 2

http://www.piclits.com/about.aspx
12

Pixton

Narzędzie pozwalające na tworzenie prostych animacji.

1, 2, 3

https://www.pixton.com/
13

ShowMe
Interactive
Whiteboard

Aplikacja, która umożliwia nagrywanie tutoriali i udostępnianie ich online.

1, 2, 3

14

Slidestory

2, 3

15

Smilebox

Narzędzie do tworzenia prezentacji i opowieści cyfrowych łączących
obrazy i narrację. http://www.slidestory.com/
Witryna ta oferuje możliwość tworzenia cyfrowych opowiadań
składających się ze zdjęć, filmów, tekstu i muzyki.
http://www.smilebox.com/learn-more.html

16

StoryBird

Strona internetowa, która pozwala uczniom i nauczycielom tworzyć
krótkie opowiadania cyfrowe możliwe do odczytania, udostępnienia lub
wydrukowania. http://storybird.com/

1, 2

http://www.educationalappstore.com/app/showme-interactivewhiteboard

1, 2, 3, 4
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17

Storyjumper

Witryna umożliwiająca w łatwy sposób tworzenie i publikowanie
książek i opowieści.

1, 2, 3

https://www.storyjumper.com/
18

1, 2, 3, 4

Story Maker
By The
British
Council

Gra dotycząca cyfrowych opowieści.

19

UtellStory

Społeczność zainteresowana opowiadaniem i dzieleniem się
multimedialnymi historiami, która pozwala ludziom w różnym wieku, z
różnych krajów nie tylko opowiadać historie, ale i dzielić się zdjęciami,
materiałami audio i wideo. http://www.utellstory.com/

1, 2, 3

20

ZooBurst

Narzędzie, które pozwala na stworzenie książki 3D książki z różnych
zdjęć i materiałów dostępnych we wbudowanej bazie.
http://www.zooburst.com/

1, 2

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/story-maker
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http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Training/ICT-in-Classroom-PDFs/
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Training/ICT-in-Classroom-PDFs/ICT-in-the-ClassroomPDFs/
Using-digital-storytelling-in-the-classroom-Primary-13-04.pdf

Blogi
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Numer projektu: 2015-1IT02-KA201-015407








http://www.hongkiat.com/blog/google-now-voice-commands/
https://elearningindustry.com/18-free-digital-storytelling-tools-for-teachers-and-students
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/list-of-best-free-digital-storytelling.html
https://globaldigitalcitizen.org/64-sites-for-digital-storytelling-tools-and-information
https://globaldigitalcitizen.org/a-list-of-the-best-free-digital-storytelling-tools-for-teachers
http://digistories.pbworks.com/w/page/17766468/FrontPage

ROZDZIAŁ
05.
MONITORING
I
OCENA
WYKORZYSTUJĄCYCH CYFROWY STORYTELLING

PROJEKTÓW

EDUKACYJNYCH

05.01. CELE MONITORINGU I OCENY PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH DOTYCZĄCYCH
WIELOJĘZYCZNOŚCI
Cele monitoringu i oceny różnią się w zależności od rodzaju realizowanego programu lub projektu.
Generalnie celem każdej ewaluacji jest ocena wydajności i skuteczności danego programu
w odniesieniu do pierwotnych założeń i oczekiwań. Ten aspekt ewaluacji może zostać wykorzystany
przez nauczycieli w pracy z uczniami nad tworzeniem cyfrowych opowieści.
Ewaluacja to proces gromadzenia informacji, które precyzyjnie odzwierciedlają stopień realizacji
przez ucznia założeń programu nauczania przedmiotu / kursu lub wykonanego zadania / projektu.
Głównym celem ewaluacji jest optymalizacja procesu uczenia się. Poniżej skupimy się na znalezieniu
adekwatnego sposobu oceny kompetencji wielojęzycznych i wielokulturowych uczniów jako ważnego
kroku w kierunku integracji tego rodzaju problematyki w ramach praktyki edukacyjnej. Ewaluacja
mająca na celu poprawę procesu uczenia się ucznia postrzegana jest zarówno jako „ocena dla nauki”,
jak i „ocena jako nauka”.
05.01.01. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SAMOOCENY I OCENY RÓWIEŚNICZEJ U UCZNIÓW
Nacisk na samoocenę uczniów stanowi zasadniczą zmianę w ramach nowoczesnej relacji na linii
nauczyciel-uczeń, przenoszącą odpowiedzialność za proces uczenia się na ucznia. Kiedy już uczniowie,
przy nieustającym wsparciu ze strony nauczyciela, nauczą się rozpoznawać, opisywać i stosować
kryteria powodzenia w odniesieniu do konkretnych celów edukacyjnych, mogą zacząć wykorzystywać
te informacje do oceny własnych i cudzych osiągnięć. Nauczyciele zobligowani są do pomocy uczniom
w rozwijaniu ich umiejętności samooceny poprzez prezentację zastosowania kryteriów powodzenia
i sposobów przekazywania informacji zwrotnej oraz przez zapewnienie im licznych okazji do
dokonywania oceny rówieśniczej i samooceny. Nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystywać
informacje dotyczące wyników samooceny i oceny rówieśniczej na potrzeby monitorowania
postępów w osiąganiu celów edukacyjnych oraz ich modyfikacji.
05.01.02. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO WYZNACZANIA CELÓW
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Rozwój kompetencji samooceny oznacza, że uczniowie uczą się definiować swoje długo- i krótkoterminowe cele w sposób przejrzysty i realistyczny oraz identyfikować konkretne działania, które
muszą podjąć, aby zrealizować te cele. Zatem pierwszym zadaniem nauczyciela w tym kontekście jest
pokazanie uczniom, w jaki sposób samodzielnie wyznaczać sobie cele edukacyjne. Ponadto jego
zadaniem jest zapewnienie im wsparcia merytorycznego oraz wiedzy na temat procedur, jakie mogą
wykorzystać do monitorowania własnych postępów.
Aby udoskonalić proces uczenia się uczniów i pomóc im zyskać edukacyjną niezależność, nauczyciele
powinni zaangażować się w proces rozwijania kompetencji samooceny oraz zapewnić wszystkim
uczniom możliwości ich przećwiczenia. Nauczyciele mogą wspierać proces uczenia się uczniów,
korzystając z następującego modelu stopniowego przekazywania odpowiedzialności za naukę:
•
•
•
•

wykazanie się umiejętnościami w trakcie nauki;
przejście od nauki pod nadzorem do nauki przy wsparciu;
przekazanie uczniom części odpowiedzialności za ocenę własnej pracy;
stopniowe umożliwianie uczniom samodzielnej oceny własnych postępów.

05.02. FORMY I METODY OCENY PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH WYKORZYSTUJĄCYCH
CYFROWY STORYTELLING
Dzięki projektowi wykorzystującemu cyfrowy storytelling uczniowie rozwiną kompetencje związane z:




umiejętnością odnajdowania językowych i metajęzykowych powiązań poprzez podobieństwa
i różnice między językami,
umiejętnością wykorzystania języków do tworzenia powiązań między narracją osobistą,
dydaktyką wielojęzyczną i nowymi technologiami,
umiejętnością współpracy i angażowania się w pracę zróżnicowanego zespołu.

05.02.01. METODY OCENY
Ważnym elementem planowania oceny projektów edukacyjnych wykorzystujących cyfrowy
storytelling jest ustalenie, czy projekty te można powiązać z programem nauczania i czy wspierają
one u uczniów umiejętność krytycznego myślenia, rozumienia, sprawozdawczości i korzystania
z mediów cyfrowych. W ramach tego procesu można wykorzystać tabelę ewaluacyjna jako narzędzie
służące do oceny jakości pracy uczniów, pozwalające skutecznie poddać ewaluacji również projekty
bazujące na cyfrowym storytellingu.
Jak zauważył Ohler (2013), przed opracowaniem własnej tabeli ewaluacyjnej nauczyciele powinni
pamiętać o kilku kwestiach:
●

Należy wyznaczać jasne cele dla pracy uczniów. Gdy uczniowie przygotowują prace
pisemne, można skupić się na ocenie jakości tekstu, bez względu na poziom własnej wiedzy
na dany temat. Jeżeli jednak uczniowie przygotowują prace z wykorzystaniem nowych
mediów, takich jak opowieści cyfrowe, zdarza się, że część nauczycieli nie czuje się pewnie
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oceniając takie zadania. Wówczas jedynym wyjściem awaryjnym jest odpowiedź na pytanie:
czy uczniowie osiągnęli cele wyznaczone dla danego projektu?
●

Ocenie podlega całość pracy wykonanej przez uczniów w projekcie. Ostateczna historia jest
tylko wierzchołkiem góry lodowej. Przygotowanie opowieści cyfrowej obejmuje pisanie
tekstu, tworzenie elementów artystycznych, opracowanie planów, a także szereg innych
działań, które prowadzą do powstania namacalnych, dających się ocenić rezultatów
edukacyjnych odnoszących się do różnych rodzajów inteligencji, umiejętności pisania i
czytania oraz szeregu innych umiejętności. Opowieść cyfrowa to rodzaj portfolio ucznia,
należy więc starać się ocenić jak największą część pracy włożonej w jej przygotowanie.

●

Należy ocenić proces. Czy uczniowie dobrze zaplanowali pracę? Czy praca w grupach
przebiegała prawidłowo? Wiele elementów, które można przenieść ze storytellingu
cyfrowego na inne działania, prowadzone z wykorzystaniem mediów i bez nich, skupia się
na umiejętności planowania.

●

Jeśli jest to możliwe, w procesie ewaluacji projektów należy uwzględnić samoocenę i ocenę
rówieśniczą. Jest to tym bardziej uzasadnione, że projekty wykorzystujące storytelling
opierają się na współpracy społeczności uczniów dzielących się swoimi umiejętnościami
i przemyśleniami.

05.03. PROJEKTY WYKORZYSTUJĄCE CYFROWY STORYTELLING– KRYTERIA OCENY
Ocena dla nauki i ocena jako nauka wymagają od uczniów i nauczycieli wspólnego zrozumienia, co
stanowi o sukcesie w procesie uczenia się. Kryteria powodzenia szczegółowo opisują, jak wygląda
skuteczne osiągnięcie celów nauczania. Służą one też do opracowania narzędzi oceny, takich jak lista
kontrolna, tabela lub karta podsumowująca (np. samoocena procesu nauczania).
Nauczyciele powinni dopilnować, by uczniowie rozumieli kryteria powodzenia, używając jasnego,
zrozumiałego dla uczniów języka, a także bezpośrednio angażując ich w identyfikację, objaśnianie
i zastosowanie danych kryteriów w ramach procesu uczenia się. Analizowanie fragmentów swoich
prac z nauczycielem pomaga uczniom zrozumieć, co stanowi sukces, i dostarcza podstaw do
przemyślanego współtworzenia kryteriów powodzenia. Kryteria powodzenia powinny być otwarte do
analizy i modyfikacji w oparciu o profesjonalny osąd nauczyciela. Nauczyciele mogą powiększać swoje
zrozumienie kryteriów powodzenia i budować wspólną wiedzę na temat poziomów osiągnięć poprzez
moderację nauczycielską, czyli ocenę prac uczniów wspólnie z innymi nauczycielami.
W projektach bazujących na cyfrowym storytellingu sugeruje się odniesienie oceny do 3-6
elementów.
Lista elementów opowieści cyfrowej, które można poddać ocenie
Historia

Jak dobrze sprawdziła się opowieść? Kryterium to może dotyczyć
struktury, zaangażowania, bohaterów itp.

Plan projektu

Czy istnieją dowody na szczegółowe planowanie w formie map
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opowieści, scenariuszy, scenopisów itp.?
Proces opracowywania
mediów

Jak dobrze uczeń przeprowadził proces przygotowania mediów?

Gromadzenie materiałów

Czy projekt ucznia został rzetelnie przygotowany
i udokumentowany?

Zrozumienie treści

W jakim stopniu uczeń wypełnił cele dydaktyczne zadania i dowiódł
zrozumienia opracowywanego materiału?

Kryteria zadania

Czy opowieści miały się mieścić w określonym limicie czasowym? Bez
względu na kryteria, należy je jasno określić i ich przestrzegać.

Tekst pisany

Jakiej jakości jest tekst pisany przez ucznia w ramach opracowanych
planów, gromadzenia materiałów itp.?

Oryginalność, własny głos,
kreatywność

Jak kreatywne są rezultaty? Czy praca ucznia jest oryginalna?

Wydajność

Czy informacje przedstawione w opowieści zostały
wyselekcjonowane, ułożone według hierarchii ważności i przekazane
wprost, bez zbędnych dygresji?

Płynność, organizacja
i tempo

Czy opowieść jest dobrze zorganizowana? Czy przebiega płynnie,
a przejścia między poszczególnymi częściami są bezproblemowe
i jasne?

Prezentacja i wykonanie

Jak skuteczne były prezentacja i wykonanie pracy ucznia?

Wyczucie odbiorcy

W jakim stopniu opowieść uwzględnia potrzeby odbiorców?

Wykorzystanie mediów

Czy media są wykorzystane we właściwy sposób, wspierają
opowieść, są wyważone i dobrze dobrane?

Gramatyka medialna

Jak „nierówna” jest opowieść? Istnieje wiele aspektów gramatyki
medialnej, na których można się tu skupić.

Cytaty, zezwolenia

Czy wykorzystano jakieś cudze materiały? Czy w stosownych
przypadkach uzyskano zezwolenie na ich wykorzystanie? Czy cytaty
mają wymaganą formę?
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ZADANIA PRAKTYCZNE

ZADANIE NR 01. STWÓRZ HISTORIĘ!


Cele:


Grupa docelowa:

Przygotowanie do planowania i realizacji projektów
wykorzystujących cyfrowy storytelling.
Rozwój kreatywności i myślenia poza schematami.

Uczniowie w wieku 10-15 lat




Kompetencje:

Kreatywne myślenie
Współpraca w zespole
Planowanie i organizacja pracy

Metodologia:

Zadanie bazuje na pracy uczniów w małych grupach, inspirowanej i
moderowanej przez nauczyciela.

Opis aktywności:

W formule rozmowy lub burzy mózgów nauczyciel zachęca uczniów do
zgłaszania pomysłów dotyczących tematów / problemów
stanowiących bazę dla cyfrowej historii, którą chcieliby stworzyć. W
ten sposób powstaje “bank pomysłów”, które mogą być wykorzystane
jako podstawa projektu wykorzystującego cyfrowy storytelling.
W następnym etapie uczniowie pracują w małych grupach. Każdy
zespół wybiera lub losuje jeden z tematów / problemów
wypracowanych w pierwszej fazie zdania. Zadaniem zespołu jest
zaplanowanie poszczególnych elementów, które będą stanowić bazę
dla scenariusza opowieści:
tytuł opowieści,
krótki opis głównych bohaterów,
opis pozostałych postaci pojawiających się w historii,
kontekst opowieści – czas i miejsce wydarzeń
problem / wyzwanie, wokół którego skupia się opowieść,
najważniejsze wydarzenia rozgrywające się w opowieści,
zakończenie historii.
Takie zadanie może być pierwszym krokiem w realizacji projektu
bazującego na cyfrowym storytellingu. Może to być wprowadzenie do
zadania polegającego na stworzeniu scenopisu (co opisano w Rozdziale
02 niniejszego przewodnika).

Powiązania z edukacją
wielojęzykową i wielokulturową

Na etapie gromadzenia pomysłów na projekty, nauczyciel może
zasugerować problemy, tematy związane z wielojęzycznością, które
mogą być wykorzystane przez uczniów, jak np.:
szok kulturowy,
nieporozumienia językowe i kulturowe,
poszukiwanie
własnej
tożsamości
w
środowisku
wielokulturowym,
przezwyciężanie barier narodowościowych, językowych,
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kulturowych.
Monitoring i ewaluacja:

Na tym etapie pracy nauczyciel jedynie monitoruje i konsultuje
aktywność uczniów. Ocena i ewaluacja ich pracy będzie miała miejsce
na końcowych etapach projektu.

ZADANIE NR 02. OPRACUJ SCENOPIS
Cele:

Uczniowie przygotowują się do tworzenia scenopisu. Zadanie wspiera
kreatywne myślenie, rozwija umiejętność pisania i rysowania. Ułatwia
także zaznajomienie uczniów z kolejnymi etapami pracy nad
projektem bazującym na cyfrowym storytellingu.

Grupa docelowa:

Uczniowie w różnym wieku. W przypadku uczniów na wczesnym
etapie szkoły podstawowej scenopis można przygotować
niewykorzystując zaawansowanych umiejętności pisania i czytania.

Kompetencje:

•
•
•
•

Kreatywność
Tworzenie interesujących opowiadań, ilustracji i dialogów
Gromadzenie i selekcja źródeł (ilustracji, filmów, nagrań,
muzyki)
Znajomość procesu tworzenia scenopisu

Metodologia:

Zadanie bazuje na pracy uczniów w małych grupach, nadzorowanej
przez nauczyciela. Zakres nadzoru i pomocy udzielanej przez
nauczyciela uczniom zależy od ich wieku i poziomu umiejętności. Na
zakończenie pracy zespołowej przedstawiciel każdej grupy powinien
zaprezentować na forum efekty pracy zespołu oraz otrzymać
informację zwrotną od nauczyciela i rówieśników. Można również
przeprowadzić głosowanie wśród uczniów na najlepszy wypracowany
scenopis, który będzie realizowany przez całą klasę. Uczniowie mogą
także realizować różne projekty na podstawie opracowanych w
zespołach scenopisów.

Opis aktywności:

Rozpoczynając pracę nad projektami bazującymi na cyfrowym
storytellingu uczniowie mogą zacząć od stworzenia scenariusza lub /
oraz scenopisu dla swojej opowieści. Opracowanie scenopisu może być
szczególnie wskazane w przypadku młodszych uczniów, którzy w ten
sposób mogą przedstawić w formie rysunków kolejne etapy
przygotowywanej opowieści, zanim przejdą do zrealizowania jej w
formule multimedialnej.
Można to zrobić na dwa sposoby:
1) poproś uczniów o przygotowanie scenopisu na wybrany
temat: zaproponuj aby wymyślili 5-10 scen, a następnie
przedstawili je na sekwencji rysunków; przygotowane
scenopisy uczniowie mogą zaprezentować klasie, która
wybierze najlepszy pomysł, który następnie zostanie przez nią
zrealizowany;
2) przedstaw uczniom informacje na temat konkretnego
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projektu oraz zarekomenduj im wybrane wcześniej źródła
materiałów, które można w tym projekcie wykorzystać;
wspólnie pomyślcie nad ułożeniem materiałów w sekwencje
scen, a następnie pracujcie nad dopracowaniem kolejnych
elementów scenopisu.
Jeśli pozwalają na to umiejętności uczniów, można poprosić ich o
dodanie do poszczególnych scen dialogów, notatek na temat realizacji
określonych ujęć. W innym przypadku tego rodzaju elementy mogą
zostać opracowane wspólnie.
Powiązania z edukacją
wielojęzykową i wielokulturową

Tematykę wielojęzyczności czy różnorodności kulturowej można
włączyć do przygotowywanych scenariuszy i scenopisów
podpowiadając uczniom określoną problematykę dla ich projektów.
Celowe jest także takie konstruowanie zespołów, aby w każdej z grup
pracującej nad zadaniem znalazł się jeden uczeń z innego kręgu
językowego lub kulturowego. Dzięki temu łatwiejsze będzie tworzenie
historii prezentujących różne perspektywy kulturowe.

Monitoring i ewaluacja:

Ponieważ zadanie ma charakter kreatywny, jego ocena nie jest łatwa.
Sugeruje się, aby na tym etapie pracy nad projektem nauczyciel raczej
udzielał uczniom informacji zwrotnej, niż formułował oceny. Celowe
jest także zwrócenie uwagi na ewaluację pracy zespołowej jako
procesu – w jakim stopniu poszczególni członkowie grupy przyczynili
się do wykonania zadania, w jaki sposób grupa podejmowała decyzje,
czy zadbano o różnorodność metod i materiałów itp. Podsumowaniem
pracy może być informacja zwrotna udzielona przez klasę oraz
głosowanie na najlepszy scenopis.

ZADANIE NR 03. ZANGAŻUJ RODZICÓW UCZNIÓW ZE ŚRODOWISK IMIGRANTÓW DO
PROJKETÓW WYKORZYSTUJĄCYCH WIELOJĘZYCZNY STORYTELLING
Cele:

Dzięki zaangażowaniu rodziców należących do środowisk imigranów,
możliwe będzie:
 wzajemne poznanie się rodziców i nauczycieli,
 integracja tych dwóch środowisk,
 refleksja na temat podobieństw i różnic pomiędzy językami i
kulturami,
 wybór i uszczegółowienie opowieści, które mogą być
wykorzystane przez nauczyciela w pracy z uczniami.

Grupa docelowa:

Około 10-osobowa grupa nauczycieli i rodziców uczniów (w proporcji
50%/50%).

Kompetencje:

Metodologia:

•
•
•

Międzykulturowa zdolność do rozumienia innych osób
Umiejętność decentracji
Umiejętność tworzenia opowieści

Partycypacja, praca w małych grupach oraz na forum, nieformalna
aktywność uczestników spotkania.
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Opis aktywności:

PIERWSZE SPOTKANIE (około 2h)
- Przywitanie i omówienie celów spotkania:
Celem tych spotkań jest zainicjowanie współpracy pomiędzy
nauczycielami i przedstawicielami rodzin migrujących oraz wspólne
wypracowanie wielokulturowych i wielojęzycznych opowieści, które
będzie można wykorzystać w pracy dydaktycznej z uczniami w klasie.
- Prezentacja uczestników i integracja grupy: międzykulturowe bingo.
Prowadzący spotkanie rozdaje uczestnikom karty do gry w bingo, na
których umieszczono zestaw pól. Na każdym polu znajduje się ogólny
opis, jak np.: "osoba, która w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej
raz podróżowała za granicę" lub "osoba, która czasami je sushi w
restauracji" lub "osoba, która zna krótki wierszyk w swoim języku
ojczystym" itd. Pól na karcie powinno być tyle, ilu uczestników
spotkania. Pod każdym polem znajduje się pusta przestrzeń, gdzie
można wpisać (tylko jedno) imię. Po rozpoczęciu gry, każdy uczestnik
powinien swobodnie poruszać się po sali i starać się nawiązać
rozmowę z inną osobą. W czasie rozmowy uczestnicy powinni krótko
przedstawić się sobie i powiedzieć o sobie kilka słów. Na podstawie
zdobytych informacji poszczególnym polom na karcie bingo należy
przyporządkować imiona poznanych osób, które reprezentują
określoną cechę wyrażoną w danym polu. W czasie rozgrywki każdy
uczestnik powinien przeprowadzić kilka tego typu rozmów. Pierwsza
osoba, która wypełni wszystkie pola na swojej karcie powinna
krzyknąć: BINGO! Jest to zwycięzca zabawy. Po zakończeniu gry można
zweryfikować
kartę
zwycięzcy,
odczytując
imiona
osób
reprezentujących daną cechę, upewniając się, że jest to prawda.
- Refleksja na temat kultur: Osoba prowadząca spotkanie prezentuje
uczestnikom opowieść, w której pewna osoba, pochodząca z innego
kraju, przyjeżdża do Polski i nie rozumie, dlaczego ludzie zachowują się
wobec niej bardzo dziwnie (na przykład kobieta przyjeżdżająca do
Polski z Japonii może być zdziwiona tym, że na powitanie mężczyźni
całują ją w rękę). Następnie uczestnicy proszeni są o sformułowanie
hipotez, w jaki sposób obie strony uczestniczące w tego rodzaju
sytuacji mogą ją odebrać. Tego rodzaju rozmowa ma za zadanie
ułatwić
wprowadzenie
pojęcia
wielokulturowości
oraz
wielojęzyczności oraz uświadomienie uczestnikom spotkania, że każda
kultura ma swoją własną wizję rzeczywistości i specyficzny punkt
widzenia.
Prowadzący prosi uczestników, aby na następnym spotkaniu
opowiedzieli swoją ulubioną historię, która pochodzi z ich ojczyzny.
Jeśli to możliwe, uczestnicy powinni przynieść na spotkanie tekst tej
opowieści w języku polskim oraz w języku ojczystym, jeśli opowieść
pochodzi z innego kraju. Można zachęcić uczestników również do
przyniesienia rekwizytów, muzyki, które mogą ilustrować ich opowieść.
DRUGIE SPOTKANIE (około 2h)
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- Uczestnicy prezentują przygotowane historie: Uczestnicy są proszeni
o zaprezentowanie na forum przygotowanych opowieści. Historia
może być przedstawiona w języku ojczystym, przy wykorzystaniu
przygotowanych rekwizytów, kostiumów czy muzyki. Pozostali
uczestnicy mają za zadanie odgadnąć o czym jest dana opowieść i jaki
morał ze sobą niesie. Opowieści, które były przedstawione w języku
innym niż polski, mogą być następnie przedstawione grupie w
tłumaczeniu, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.
- Wzbogacanie opowieści: w kolejnym etapie uczestnicy zadania
tworzą pary – nauczyciel + rodzic. Wybierają historię, nad którą będą
pracować. Ich zadaniem jest stworzenie wielojęzycznej opowieści –
wyrażonej w języku polskim, ale zawierającej elementy obcego języka,
pojawiającego się na przykład jako nazwy własne, nazwy potraw,
rekwizytów, muzyka towarzysząca opowieści itp. Tego rodzaju
opowieść będzie w przyszłości wykorzystywana w pracy z uczniami,
powinna zatem być dla nich zarówno zrozumiała, jak i interesująca.
Prowadzący dziękuje uczestnikom za wspólną pracę i zamyka
spotkanie.
Powiązania z edukacją
wielojęzykową i wielokulturową

Wynikają z treści zadania.

Monitoring i ewaluacja:

Dla tego zadania nie przewidziano ewaluacji i oceny.

ZADANIE NR 04. COMIC MASTER
Cele:

Oczekuje się, że po wykonaniu zadania uczniowie:
 Zapoznają się z narzędziem Comic Master
 Będą w stanie efektywnie z niego korzystać.

Grupa docelowa:

Nauczyciele, uczniowie, edukatorzy.

Kompetencje:

 Umiejętności językowe
 Umiejętności komunikacyjne
 Podejmowanie decyzji
 Formułowanie argumentów
 Prezentacja informacji
Zadanie koncentruje się na procesie przygotowania multimedialnej
opowieści przy użyciu wybranego narzędzia. Do monitorowania tego
procesu należy wykorzystać metody dydaktyczne, takie jak: dyskusja,
wywiad, kwestionariusz, dziennik.

Metodologia:

Opis aktywności:

Uczniowie mogą pracować w małych grupach lub indywidualnie. Bazą
dla ich pracy jest projekt wielojęzycznej opowieści oraz scenopis
wypracowany na wcześniejszych etapach. Uczniowie mają za zadanie
wykorzystać dowolne opcje programu Comic Master do przeniesienia
scenopisu na materiał cyfrowy, multimedialny. W tym celu mogą
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wykorzystać dostępne opcje narzędzia, takie jak: ustawienie wierszy,
przeciąganie i upuszczanie elementów, wybór tła, wstawianie znaków i
symboli, tekstów w chmurkach, efektów specjalnych, postaci i
rekwizytów.
Po zakończeniu pracy nad projektem należy go zapisać i opcjonalnie –
udostępnić grupie. Klasa może dokonać rówieśniczej oceny projektów,
podjąć dyskusję nad poszczególnymi opowieściami cyfrowymi.
Powiązania z edukacją
wielojęzykową i wielokulturową

Tworzone przez uczniów cyfrowe opowieści mogą operować
dowolnym językiem, niekoniecznie polskim. Mogą też zawierać
elementy różnych języków.

Monitoring i ewaluacja:

Ewaluacja zadania może opierać się o listę kontrolną zawierającą
zestawienie elementów obowiązkowych dla zadania. Listę taką
wypełniałby każdy zespół uczniów w kontekście przygotowywanego
projektu.

ZADANIE NR 05. WPROWADŹ OCENĘ RÓWIEŚNICZĄ PROJEKTU
Cele:

Doskonalenie umiejętności formułowania oceny rówieśniczej w oparciu
o “rubryki” w kontekście starszych uczniów szkoły podstawowej.

Grupa docelowa:

Starsi uczniowie szkoły podstawowej

Kompetencje:

•
•
•

Rozwój kompetencji społecznych, współpracy w grupie,
odpowiedzialności i zaangażowania, kompetencji kulturowych
Umiejętność oceny własnej pracy oraz analizy pozyskanych
doświadczeń
Umiejętność uczenia się od siebie nawzajem, negocjowania
pomysłów i koncepcji

Metodologia:

Zadanie bazuje na pracy uczniów w małych grupach. Uczniowie działają
we wzajemnych interakcjach, podejmując negocjacje dotyczące
kolejnych aspektów zadania.

Opis aktywności:

Zadanie jest ostatnim etapem pracy nad projektem cyfrowej opowieści.
Zadaniem uczniów jest opracowanie i zastosowanie “rubryk”, które
ułatwią im samoocenę i ocenę wypracowanych rezultatów.
Pierwszy etap: Poniżej zaprezentowano przykład “rubryk” do oceny
uczniowskiego projektu. Przedstaw ten przykład grupie i przedyskutuj z
nią następujące kwestie: Czy zastosowane pytania są zrozumiałe? Czy
potrzebujecie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zastosowania
takiego narzędzia?
Drugi etap: użyj przykładu “rubryk” do oceny projektów cyfrowych
opowieści. Następnie omów z uczniami następujące kwestie: Czy
korzystanie z “rubryk” ułatwiło czy utrudniło ocenę ich pracy nad
projektami? Dlaczego? Jakie pytania należy zmienić? W jaki sposób
można przeformułować te pytania aby pozwalały lepiej ocenić
zrealizowane projekty?
Trzeci etap: przeprowadź burzę mózgów, w której uczniowie zgłoszą
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swoje propozycje pytań mogących wzbogacić “rubryki” służące do
oceny projektów cyfrowych opowieści. Wybierzcie wspólnie 2-3 pytania
i zastosujcie je w tabeli.
Czwarty etap: użyj nowo opracowanych “rubryk” do oceny projektów
zrealizowanych przez twoich uczniów. Następnie przedyskutujcie
wspólnie następujące kwestie: Jakie korzyści przynosi taka forma oceny
pracy? Czy uważacie, że jest to dobre narzędzie do oceny zadań
polegających na posługiwaniu się językiem?
Elementy projektu cyfrowych opowieści

Tak

Nie

Trudno
stwierdzić

Zapoznaj się z poniższymi pytaniami. W
kontekście każdego z nich zaznacz
właściwą odpowiedź stawiając znak „X” w
odpowiedniej kolumnie.
Czy temat opowieści został wyjaśniony lub
czy wynika z przebiegu historii?
Czy cel stworzenia opowieści jest
oczywisty po obejrzeniu lub wysłuchaniu
historii?
Czy imię lub nazwisko twórcy zostało
wspomniane / zaprezentowane?
Czy odbiorcy opowieści zrozumieli
oglądaną lub wysłuchiwaną historię?
Czy sposób prezentacji wydarzeń w
opowieści jest przejrzysty i logiczny?
Jeśli opowieść zawiera narrację – czy jest
ona łatwa do usłyszenia i zrozumienia?
Jeśli opowieść zawiera muzykę lub
fragment filmu – czy elementy te
faktycznie wzbogacają historię?
Czy opowieść zawiera informacje, które
mają dla ciebie wartość edukacyjną?
“Rubryki” opracowane przez Kathy Schrock
http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html
Powiązania z edukacją
wielojęzykową i wielokulturową

Wynikają z treści zadania.

Monitoring i ewaluacja:

Nauczyciele (w kontekście oceny projektów) oraz uczniowie (w
kontekście samooceny pracy) powinni przeanalizować poszczególne
etapy procedury przedstawionej w zadaniu. Należy wspólnie rozważyć
w jaki sposób informacje o pracy nad projektami powinny być właściwie
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gromadzone, selekcjonowane, organizowane i rozwijane.
Umiejętność opracowywania “rubryk” może być wykorzystywana także
w ocenie innych obszarów kompetencji uczniów, np. w ocenie ich
postępów językowych (znajomości słownictwa, rozumienia tekstu i
mowy, pisania i wymowy) na początku i na zakończenie semestru. W
takim przypadku nauczyciel może pracować nad rubrykami
przygotowując dla uczniów arkusze z pytaniami:
- W jaki sposób udało ci się rozwinąć słownictwo, pisanie, rozumienie i
wymowę języka?
- Jakie obszary języka w dalszym ciągu sprawiają ci trudności?
W Internecie można wyszukać informacje i aplikacje przydatne
projektowaniu narzędzi w samooceny pracy uczniów i oceny
rówieśniczej. Przykładem takiego narzędzia jest Kahoot . Szczegóły
można znaleźć klikają na ten link.
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