
 

 

 

 

 

Nazwa Literatura kontratakuje 

Wprowadzenie Ten projekt to działanie związane z luką informacyjną 

realizowane za pomocą technologii w celu wzbudzenia 

zainteresowania uczniów i działania jako bodziec do pracy w 

parach i grupach w klasie. Działanie było częścią projektu 

„Literatura kontratakuje” i miało na celu zapoznanie uczniów z 

literaturą poprzez działania wspomagane technologią. 

Uczniowie tworzyli m.in. chmury słów i wypowiadali się na 

wirtualnych tablicach korkowych (płótnach linoitowych). Takie 

podejście „w chmurze” i „odwróconej klasie” ułatwia naukę, 

ponieważ uczniowie mogą słuchać / oglądać pliki tyle razy, ile 

potrzebują, aby czuć się pewnie, aby o nich mówić. Projekt trwał 

rok szkolny i obejmował wizyty w bibliotece oraz zajęcia 

twórczego pisania. Sprawa opiera się na praktyce podziału klasy 

na dwie grupy. Uczniowie szkoły podstawowej w szkole Doukas 

w Grecji (klasy 5 i 6) zostali podzieleni na dwa zespoły. Drużynie 

A wysłano plik MP3 z dźwiękiem z filmu opartego na powieści 

(Rebecca autorstwa Daphne Du Maurier), a Drużynie B wysłano 

plik MP4 z tym samym fragmentem filmu, ale bez dźwięku. 

Informacje zostały przesłane e-mailem, a uczniowie używali w 

domu swoich osobistych tabletów do oglądania / słuchania 

fragmentu filmu. W klasie dzielą się notatkami, które zrobili w 

domu, pracując w parach lub grupach z uczniami z drugiej grupy. 

Ich celem było ustalenie, co się wydarzyło i odtworzenie historii 

poprzez komunikację i współpracę. Kiedy doszli do konsensusu, 

napisali część historii, którą oglądali / wysłuchali i podzielili się 

nią z resztą klasy. Kolejnym krokiem było napisanie kolejnej 

części historii. Musieli przewidzieć, co stanie się później, a 

następnie podzielili się swoją wersją historii z innymi zespołami. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Szkoła podstawowa 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Metodyka odwróconego nauczania 
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Rodzaj prowadzącego 

zajęcia 

Nauczyciele 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Pliki multimedialne z informacjami w różnych formatach 

(dźwięki obraz odpowiednio) i wirtualne tablice korkowe (płótna 

linoitowe). 

Główne wyzwania, 

kluczowe cele i czynniki  

Przypadek ten miał służyć jako wprowadzenie do literatury, 

która w przeciwnym razie jest rutynowo odrzucana przez 

uczniów jako nudna. Miał na celu wzbudzenie zainteresowania 

literaturą. Uczniowie mieli możliwość podzielenia się swoimi 

pomysłami z innymi, wspólnego napisania krótkiej narracji 

opartej na założeniach, które przyjęli, na podstawie wyniku 

wymiany informacji. Wymagało to zarządzania grupami, 

wyznaczania uczniów, którzy nagrywali historię dla każdej grupy 

i podejmowania decyzji o tym, o czym była ta historia. 

Dodatkowo wieloznaczność podanych wskazówek (obraz bez 

dźwięku i dźwięk bez obrazu) wywołała gorące dyskusje. Ta 

ostatnia często pomagała nieśmiałym uczniom przezwyciężyć 

zahamowania i przyczynić się do rekonstrukcji historii z ich 

własnego punktu widzenia. Aktywność pozwalała na 

kreatywność i wyobraźnię, na co wyraźnie wskazywała 

różnorodność wykonanych przez uczniów wersji, które są do 

siebie mało podobne. 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Uczniowie w przypadku tego projektu mieli możliwość 

podzielenia się swoimi pomysłami z innymi, wspólnego 

napisania krótkiej narracji opartej na przyjętych założeniach. 

Ćwiczenie obejmowało umiejętności słuchania, mówienia i 

robienia notatek, a także umiejętności robienia kolei i 

negocjacji. Jest również przeznaczony dla stosunkowo słabszych 

uczniów, ponieważ mogą oni wykorzystać parajęzykowe cechy 

pokazane na filmie (tj. Krajobrazy, gesty, mimika). Wymagało to 

zarządzania grupami, wyznaczania uczniów, którzy nagrywali 

historię dla każdej grupy i podejmowania decyzji o tym, o czym 

jest ta historia. W ten sposób osiągnięto następujące cele: 

• Zachęcenie uczniów do używania wyobraźni i kreatywności: 

• Rozwinięcie umiejętności wypowiadania się (opowiadanie 

historii, zmienianie kolejności, negocjowanie) i pisania (robienie 

notatek, kreatywne pisanie) 

• Ułatwienie strategii uczenia się i komunikacji, w ramach 

których uczniowie wymieniają się informacjami i syntetyzują. 

• Przedstawienie literatury w innowacyjny i motywujący sposób. 



W rezultacie przedstawiony projekt mający na celu zapoznanie 

uczniów z literaturą poprzez działania wspomagane technologią 

był niezwykle udany i bardzo polecany. 

Kraj Grecja 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Doukas School 
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