Projekt WE ARE EUROPE - poradnik dla nauczycieli
Niniejszy poradnik dla nauczycieli towarzyszy wykazie źródeł edukacyjnych, utworzonemu przez
partnerów projektu WE ARE EUROPE (http://www.we-are-europe.net/index.php/the-project-en)
1. Wprowadzenie
Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych modułów nauczania dla uczniów w
wieku 9-14 lat. Podczas zajęć edukacyjnych poruszane będą konkretne tematy, takie jak pojęcie
"domu" jako elementu tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej; tradycje muzyczne; mody;
kuchnia i sport. Celem jest pogłębienie wiedzy uczniów o Europie a zwłaszcza o tych krajach
europejskich, które są partnerami w projekcie. Zebrane źródła mają stanowić wsparcie w edukacji
uczniów, czyniąc ich bardziej świadomymi różnic i podobieństw kulturowych.
Zamiarem partnerów projektu jest zachęcenie uczniów do pogłębiania swoich zainteresowań Europą
i Unią Europejską jako obszarem zintegrowanego kształcenia ustawicznego i przyszłej pracy oraz
wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.
Konsorcjum projektu postawiło sobie następujące cele:
- Badanie własnej tożsamości kulturowej, promowania zrozumienia kulturowego i zagadnień
międzykulturowości; pobudzanie zainteresowania innymi krajami Unii Europejskiej i ich
kulturą; promowanie poszanowania kultur i dorobku innych narodów; promowanie i
inicjowanie aktywnego udziału społeczeństw w rozwoju wspólnej Europy poprzez
konstruktywną dyskusję oraz dzielenie się wiedzą.
- Rozwój konkretnych umiejętności, które pomagają w przygotowaniu do życia w
zglobalizowanym świecie; doskonalenie metod zarządzania społeczeństwami
wielokulturowymi i zglobalizowaną informacją; przygotowanie do życia zawodowego w
społeczeństwach sprzyjających włączeniu społecznemu, które wymagają umiejętności
międzykulturowych; uczenie się i korzystanie z wiedzy w zmieniającym się otoczeniu
edukacyjnym i zawodowym, które wymaga ustawicznego kształcenia.
- Zwiększenie świadomości procesów historycznych w celu lepszego zrozumienia obecnej
sytuacji; promowanie idei integracji; traktowanie historii jako podstawy do pogłębiania
świadomości społecznej, poczucia sprawiedliwości i zrozumienia dla różnorodności jako
metody wzbogacania społeczeństw, w których żyjemy.
Niniejszy podręcznik będzie wspierać nauczycieli planujących badanie z uczniami kwestii
kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych w kontekście europejskim w sposób
umożliwiający większe zrozumienie i tolerancję. Działania z uczniami będą dotyczyły zagadnień
takich jak: W jakim świecie młodzi ludzie dorastają i jak mogą sprostać przyszłym wyzwaniom? Jakie
istnieją formy międzynarodowej konkurencji i jak konkurencja może stanowić pozytywny aspekt
społeczeństwa europejskiego? Jak zachować swoją tożsamość narodową w zglobalizowanym
świecie? Lekcje będą rozwijać umiejętności społeczne sprzyjające integracji młodych ludzi i skupiać
się będą na rozwijaniu obywatelskich kompetencji uczniów. Przekaz wszystkich informacji

politycznych, kulturowych i społecznych ma służyć wyłącznie współpracy. Mamy też nadzieję, że
uczestnicy zajęć przedstawią własne pomysły, w jaki sposób chcieliby zaprezentować siebie, swoją
okolicę i narodową tożsamość krajom partnerskim projektu.

2. Efektywna metodyka nauczania
W tym dziale prezentowane są różne podejścia do nauczania i różne scenariusze zajęć do
wykorzystania podczas realizacji projektu. Metody nauczania obejmują szereg strategii, które mogą
być znane nauczycielom; staramy się zgromadzić informacje, które pomogą nauczycielom wybrać te
najbardziej skuteczne z punktu widzenia tematyki lekcji i wieku uczniów.
Sugerujemy wybór takich zadań dla uczniów, które mogą stanowić punkt wyjścia do własnych
działań. Ważne jest, aby podczas korzystania z prezentowanych pomysłów i zasobów mieć
określone cele lekcji, ukierunkowane na daną grupę uczniów. Podczas prowadzenia lekcji nauczyciel
powinien wspierać zaangażowanie i radość uczenia się, głównym celem jest umożliwienie uczniom
pogłębianie wiedzy i zrozumienie innych krajów i kultur w obrębie Unii Europejskiej. W celu
ułatwienia planowania lekcji podajemy jednostkowe cele każdej z lekcji. Oczywiście nauczyciel może
rozszerzyć cele jednostki lekcyjnej o własne cele, dostosowane do konkretnej grupy uczniów.
Cele są oparte na modelu Taksonomii Blooma, prezentowanym na schemacie poniżej.
Taksonomia Blooma jest to klasyfikacja celów nauczania w edukacji autorstwa Benjamina Blooma.
Określa różne kategorie celów, jakie nauczyciele stawiają uczniom. Taksonomia ta po raz pierwszy
zaprezentowana została w 1956 roku w publikacji Taksonomia celów kształcenia, klasyfikacja celów
edukacji, Podręcznik I: Sfera poznawcza. Publikacja uważana jest za podstawowe i niezbędne dzieło z
zakresu szkolnictwa.
Taksonomia Blooma dzieli się na trzy sfery celów: poznawczą, afektywną i psychomotoryczną. Nauka
na wyższych poziomach zależna jest od osiągnięcia wiedzy i umiejętności na niższych poziomach.
Celem taksonomii Blooma jest motywowanie nauczycieli do koncentrowania się na wszystkich
trzech dziedzinach, tworzących holistyczną (całościową) formę kształcenia.
W sferze poznawczej wyróżniamy 6 poziomów: wiedza, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza,
ewaluacja.
Umiejętności w sferze uczuciowej opisują sposób, w jaki ludzie reagują emocjonalnie, oraz ich
zdolność do odczuwania bólu i radości innych (empatii). Cele afektywne zwykle prowadzą do
wzrostu świadomości postaw, emocji i uczuć. Rozróżniamy pięć poziomów w sferze uczuciowej:
postrzeganie, odpowiadanie, wartościowanie, organizowanie, charakteryzowanie.
Umiejętności w sferze psychomotorycznej opisują zdolność do manipulacji fizycznej narzędziem lub
instrumentem, jak ręka lub młotek. Cele psychomotoryczne zwykle koncentrują się na zmianach i
rozwoju zachowań oraz umiejętności. Wyróżniamy tu poziomy: percepcja, postawa, reagowanie
kierowanie, mechanizm, jawne reagowanie kompleksowe, adaptacja, oryginalność.
Cele są oparte na modelu Taksonomii Blooma, prezentowanym na schemacie poniżej w języku
angielskim.

Source: http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/

Strategie nauczania:
Istnieje wiele strategii, które można stosować w klasie w celu zwiększenia przepływu wiedzy. Oto
kilka wskazówek, które pomogą nauczycielom, jak zachęcić uczniów do współpracy i wspólnej nauki.
Mała grupa / praca w parach - skłania uczniów do wspólnej pracy i ułatwia wykonanie zadania.
Niektóre dzieci potrzebują wsparcia w wypowiadaniu się, kontakt z rówieśnikami ułatwia im
wykonanie zadania. Pomocne informacje na stronie:
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/
Nauczanie poprzez odkrywanie - to podejście może działać na wiele różnych sposobów. Nauczyciel
może wyznaczyć ambitne pytanie dla uczniów, które nakłoni ich do poszukiwania; może również
podać uczniom pewne fakty, które uczniowie muszą zidentyfikować i wyjaśnić; uczniowie mogą
zadać własne pytanie lub wybrać własne materiały, które będą badać. Istota tego podejścia jest to,
żeby nauczyciel budował poczucie pewności i zachęcał do wykorzystania dotychczasowych
doświadczeń w taki sposób, który pozwoli uczniom rozwijanie własnej wiedzy, pogłębianie relacji,
rozumienie pojęć a nie tylko realizację zadania i osiągnięcie końcowego wyniku. Podejście to zostało
opisane przez Jerome Brunera (The act of discovery (1961) Harvard Educational Review, Vol 31,
1961, 21-32).

Nauczanie interdyscyplinarne – to metoda, która umożliwia uczniom przyjrzenie się danemu
zagadnieniu z punktu widzenia kilku przedmiotów nauczania, np. matematyka i sztuka. Podczas
pracy w zakresie różnych dyscyplin ważne jest, aby wykorzystywać niezbędną wiedzę ze wszystkich
obszarów dotyczących zagadnienia i / lub wykorzystać umiejętności, które zostały wcześniej nabyte
do zapewnienia pogłębiania wiedzy z innych przedmiotów (na przykład podczas poznawania książki
Da Vinci’s Vitruvian Man wymagana jest znajomość zagadnień z różnych przedmiotów ścisłych
http://www.bbc.co.uk/science/leonardo/gallery/vitruvian.shtml~~HEAD=dobj)
Nauczanie empiryczne - jest to metoda czasem mylona nauczaniem poprzez odkrywanie, ponieważ
obie metody opierają się na doświadczeniach. Jednak nacisk w nauczaniu empirycznym jest położony
na autentyczne doświadczenie związane z celem nauczania. To stwarza okazję do lepszego poznania
wydarzeń lub zjawisk społeczno-kulturowych. Nauczanie empiryczne polega m.in. na gotowaniu
potrawy lub zakładaniu strojów z innego kraju, co zwiększa poziom autentyczności. Jeśli jest to
możliwe, to warto podzielić się tymi doświadczeniami z osobą z danego kraju (lub nawet odwiedzić
ten kraj, choć jest to trudne do wykonania z uczniami).
Nauczanie partnerskie - to podejście przenosi ciężar nauczania na uczniów, którzy dzielą się swoją
wiedza i doświadczeniem bezpośrednio ze swoimi kolegami z klasy. Dlatego uczniowie powinni
najpierw stać się ekspertami w danym przedmiocie, a następnie można opracować skuteczne
strategie nauczania partnerskiego. W celu realizacji tej metody nauczyciel musi zapewnić dostęp do
sprzętu i urządzeń, a także czas na przygotowanie zasobów i materiałów; musi również być otwarty
na dyskusję z uczniami na temat przebiegu nauczania partnerskiego.

Zadania z książką:
Activity
Życie przed
Google

Suggested Resource
Książki o Parlamencie
Europejskim, e.g. Böhm

Wolfgang, Othmar
Lahodynsky, EU for you! –
That’s how the European
Union works (“Unia
Europejska dla Ciebie – jak
funkcjonuje”); Europe magazine for young people
(Magazyn Europejski dla
młodych ludzi)
Detektywi
tekstu

Teksty dotyczące Europy w
różnych językach – w
przypadku tekstu w
nieznanym uczniom języku
mogą być wykorzystane
ilustracje np.

Mandera, J. (2014)
Karolinka is travelling
through Europe (Karolinka

Objective
Cechy
Parlamentu
Europejskiego

Outline
Uczniowie otrzymują
otwarte pytania (np. Jak jest
zarządzana Unia Europejska)
ALE nie wolno im używać
internetu to znalezienia
odpowiedzi na te pytania.
Mogą używać tylko książek
w celu przeprowadzenia
poszukiwań i
skonstruowania odpowiedzi.

Poznanie
podobieństw I
różnic; różne
kultury;
stereotypy
kulturowe i
społeczne

Podziel klasę na małe grupy,
rozdaj książki I poproś
uczniów o przygotowanie
prezentacji na temat:
a) co dowiedzieli się o stylu
życia i kulturze w innych
krajach, jakie są
podobieństwa i różnice;
b) czy wypowiedzi w

podróżuje po Europie); Päär,
P. & Guerrin, T. (editors)
(2010) Through the stories
(Poprzez historie);
Polish History Comic Book –
King Henryk Walezy;
Kerven, R. (2009) – Polski
(Komiks Historyczny – Król
Henryk Walezy)
English Fairy Tales and
Legends (Angielskie bajki i
legendy)
European Picture Book
Collection II (Europejska
kolekcja książek
ilustrowanych)
http://www.ncrcl.ac.uk/epb
c/EN/index.asp
Arkadiusz Maćkowiak:
Europa ojczyzna naszych
ojczyzn
Wiele Karina, Jadwiga
Tabor: Podróż po Europie.
Nowe kraje.
Karina Mucha, Jadwiga
Tabor
Europejska podróż. Nowe
kraje

tekstach są podobne czy
inne. Z jakimi rodzimymi
opowiadaniami można
porównać dany tekst.

Zadania z filmem i mediami:
Activity
Światło,
kamera,
start:
Zapraszamy
do

Suggested Resource/s

London tourism - England United Kingdom - Great
Britain travel video
(Turystyka w Londynie –
Anglie – Wielka Brytania –
podróż video)
https://www.youtube.com/
watch?v=PtWeqZsuzpE ;
Life in Portugal
(Życie w Portugalii)
http://www.elllo.org/english
/1301/T1303-AnaPortugal.htm

Objective
Tworzenie
informacyjnej
prezentacji
multimedialnej

Outline
Pokaż uczniom wideo
prezentację o danym kraju.
Daj im zadanie
zaplanowania ich własnej
wersji prezentacji
multimedialnej,
prezentującej ich lokalną
społeczność. Jeśli niezbędna
jest kamera wideo to jest to
bardziej kłopotliwe. Można
jednak wykorzystać gotowe
obrazy i przetworzyć za
pomocą Microsoft
Photostory, Powerpoint lub
Moviemaker.

Zaprojektowanie
ulotki

W parach uczniowie planują
tygodniowy wyjazd do
wybranego kraju.
Wykorzystując dostępne
informacje planują trasę
wyjazdu, miejsca do
zwiedzania, opcje
transportu i
zakwaterowania oraz
wyżywienia. Musza policzyć
koszty i określić ewentualne
zagrożenia lub problemy.

Polska jest piękna
Krótki film o Polsce na You
Tube
https://www.youtube.com/
watch?v=Qbu_FRg8vuU

Wszyscy
jedziemy na
wakacje

Informacja turystyczna o danym
kraju np. Odwiedź

Worcestershire
http://www.visitworcestersh
ire.org/
Unia Europejska
http://europa.eu/abouteu/countries/index_pl.htm

Zadania z grami:
Activity
Nauka
poprzez gry

Suggested Resource/s

Gra o Europie, e.g.
Europareise: Spielend
Europa entdecken;
Discovering Europe;
(Odkrywanie Europy).

Objective
Sprawdzenie
nabytych
informacji o
Europie w formie
gier

Outline
W małych grupach
uczniowie grają w gry w celu
powtórzenia wiadomości
lub nauczenia się o różnych
krajach.
Równocześnie uczniowie
poznają zasady gier I mogą
sami skonstruować swoje
gry.

Interaktywne gry o Europie
(online) np. Neurodyssey
http://neurodyssee.org/201
1/index.php?lang=en
Wyspa Gier
http://www.wyspagier.pl/kraj
e-europy.htm

Quiz wiedzy o Europie
http://european2005.republik
a.pl/euquiz.htm

Zadania ze stronami internetowymi:
Activity
Znaki i
symbole

Suggested Resource/s
Kid’s Corner
http://europa.eu/kidscorner/index_en.htm ;
National holiday and state
symbols (Święta narodowe i
symbole)
http://www.schule.at/portale/
politischebildung/detail/nationalfeierta
g.html ;
European Parliament
Information Office in the
United Kingdom (Biuro
informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Wielkiej
Brytanii)
http://www.europarl.org.uk/e
n/education/teachingresource
s.html

Objective
Lista symboli
narodowych
krajów
europejskich

Outline
Lista symboli narodowych
krajów Unii Europejskiej,
pozwalająca identyfikować
flagi narodowe i święta
narodowe

Wiadomości

EU Screen (Ekran EU)

Kluczowe
wydarzenia

Na podstawie wiadomości
online uczniowie tworzą

http://blog.euscreen.eu/ ;
web-based news archives

“prasówki” – zwarte
informacje zawierające
kluczowe wydarzenia z
krajów europejskich.
Punktem wyjścia może być
kalendarium dat lub rocznic
we własnym kraju.
Informacje mogą zawierać
opis wydarzeń, powiązanych
ze sobą. Wskazane jest
podanie użytecznych linków.

3. Wnioski
Zaprezentowane pomysły mogą być stosowane jako samodzielne działania lub jako część jednostki
dydaktycznej. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że każda czynność powinna zachęcać dzieci do
myślenia o sprawach kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych w Europie w sposób
zachęcający do zrozumienia i współpracy.
Razem jesteśmy w Europie.

