
  

 

 
W otwartej Europie wszystkie języki są ważne 

 

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: 2015-1-IT02-KA201-015407 

Szanowni Państwo, 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w WARSZTATACH z metody Digital 

StoryTelling (Cyfrowego Storytellingu) i możliwości jej zastosowania w edukacji 

międzykulturowej/wielojęzycznej w szkole.  
  
Warsztaty są częścią projektu Unii Europejskiej pt: VALUE: w otwartej Europie wszystkie języki są 

ważne. Projekt Value ma na celu wspieranie szkół i nauczycieli w edukacji wielojęzycznej i 
wielokulturowej. 
 

Warsztaty organizowane w ramach projektu mają na celu zaprezentowanie metody Digital 
StoryTelling (Cyfrowego Storytellingu) i możliwości jej zastosowania w edukacji 
międzykulturowej/wielojęzycznej w szkole.  
Warsztaty będą przebiegać w dwóch etapach: 

Etap pierwszy:  jednodniowe szkolenie face-to-face prezentujące metodę Digital Story Telling                   
i możliwości jej zastosowań w szkole; 
Etap drugi: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas lekcji z uczniami w Państwa 

szkole. 
 

Warsztaty są adresowane do nauczycieli, edukatorów, osób promujących wielojęzyczność                           
i wielokulturowość w szkole, lektorów języków obcych. Ważne jest, aby osoby te 
wprowadziły komponent wielojęzyczności do swojej pracy podczas warsztatu z 
wykorzystaniem metody StoryTellingu w swoich szkołach/klasach/podczas zajęć lekcyjnych 
lub poza lekcyjnych.    
 

Proponowany plan warsztatów face-to-face (Etap pierwszy) 
• Cyfrowy storytelling jako metoda nauczania i uczenia się 
• PROJEKTY CYFROWEGO storytellingu W KLASIE 
• Techniczne aspekty cyfrowego storytellingu w szkole – wykorzystanie narzędzi cyfrowych w 
projektach uczniowskich 
• Monitoring  i ocena projektów edukacyjnych wykorzystujących cyfrowy storytelling 
 
Warsztaty w szkołach (Etap drugi) będą polegały na zaprezentowaniu uczniom metody DST (Digital 

Storytelling), a później wspólnym wyborze aktywności związanej z wielojęzycznością, którą zrealizują i 
udokumentują uczniowie .  
Realizacja projektu DST przez uczniów polegać ma stworzeniu multimedialnej historii nawiązującej do 

tematyki wielojęzyczności w oparciu o wybrane narzędzie (film, animacja, foto-story). 
Dokumentacja filmowa warsztatu może stanowić część projektu uczniowskiego lub być zapisem 
filmowym przebiegu pracy nad projektami. W tym kontekście materiały video wypracowane w czasie 
warsztatów mogą mieć trzy formy:   
- mogą opowiadać historię wybraną przez uczniów, która będzie dotyczyć wielojęzyczności; 

- mogą opowiadać dowolną historię wybraną przez uczniów i nagraną w kilku językach;  

- mogą dokumentować jak uczniowie pracowali nad tworzeniem swoich cyfrowych historii.  
Etap drugi planują samodzielnie nauczyciele przy wsparciu eksperta ze Społecznej Akademii Nauk w 
Łodzi.  Warsztaty z uczniami w szkole mogą być realizowane podczas lekcji, jak również na zajęciach 
dodatkowych/pozalekcyjnych.   
Termin zakończenia warsztatów z uczniami i ich dokumentacji to 30 kwietnia 2017. 
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Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie europejskim, a także 
PRZEWODNIK WPROWADZANIA WIELOJĘZYCZNOŚCI W SZKOLE PRZY WYKORZYSTANIU CYFROWEGO 
STORYTELLINGU. 
 
Dla osób które przeprowadzą warsztaty w szkołach i zrealizują film przewidziano wynagrodzenie          

500 pln brutto.  

 

WARSZTATY (etap I) ODBĘDĄ SIĘ 22 LUTEGO 2017 W GODZ. 10.00-15.00 

w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98 w sali P12 
 

Koszty przejazdu pokrywa uczestnik.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: 
mkurzawa@san.edu.pl 
jszczecinska@san.edu.pl 
lub telefonicznie: 42/664 66 68; 42/632 04 80 


