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1. Wprowadzenie
Związek pomiędzy formą, treścią i metodami kształcenia, który tu nazywamy metodologią i
technikami nauczania, stanowi jedną z podstawowych zasad edukacyjnych. Liczne wskazówki i
wytyczne dotyczące metodologii i narzędzi szkoleniowych zostały opracowane w sposób mający
pomóc w dostosowaniu ich do różnych potrzeb mediatorów międzykulturowych. Głównym celem
tego podręcznika jest dostarczenie trenerom i instytucjom szkoleniowym wskazówek i sugestii
dotyczących metod i technik odpowiednich do kompleksowego szkolenia mediatorów
międzykulturowych. W podręczniku wyjaśniamy, w jaki sposób trenerzy mogą łączyć różne metody i
techniki edukacyjne w duchu konstruktywizmu. Pod lupę wzięto też narzędzia ICT, przedstawiono ich
wady i zalety dla mediatorów. Wytyczne dotyczące nauczania i szkolenia mediatorów
międzykulturowych mają na celu przekazanie wiedzy praktycznej, której fundamenty stanowi
jednakże wiedza teoretyczna. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik wskaże drogę do tego, aby
szkolenia mediatorów międzykulturowych były przyjemne, ale przede wszystkim efektywne.
Mediatorzy zdobędą doświadczenie, które będzie motywować ich do działania i zwiększenia ich
autonomii, zapewniając jednocześnie wysoki poziom profesjonalizmu w mediacji.

2. Treść kursu
2.1. Grupa docelowa kursu
Kurs ten przeznaczony jest zarówno dla mediatorów międzykulturowych, jak i instytucji
szkoleniowych, a także pracodawców i pracowników powiązanych z sektorem mediacji. Bazując na
profilu mediatora międzykulturowego opracowanym w ramach projektu TIME, szkolenie zostało
zaprojektowane w sposób uwzględniający wyjątkowość sytuacji, postępy i czas nauczania, a co za
tym idzie wytyczne dotyczące metodologii i technik szkoleniowych mogą być odpowiednio dobierane
w zależności od potrzeb. Dokładniej:
Dzięki kursowi mediator międzykulturowy może: a) otrzymać bazowy kurs, b)
aktualizować swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, oraz c) sprawdzić w jakim
stopniu rozwinął swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.
Dzięki kursowi instytucje szkoleniowe mogą: a) zapewnić zrozumiałe szkolenie dla
nowych i aktywnych zawodowo mediatorów międzykulturowych b) wdrażać
poszczególne części szkolenia.
Wreszcie, za pośrednictwem kursu w dziedzinie mediacji międzykulturowej pracodawcy mogą
dowiedzieć się w jakim stopniu ich pracownicy wykazują się potrzebną wiedzą, umiejętnościami i
kompetencjami oraz zachęcić ich do uzupełnienia ewentualnych braków.
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Wytyczne dotyczące nauczania przedstawione tutaj są skierowane do trenerów i instytucji
szkoleniowych. Ich celem jest zapewnienie im niezbędnego tła teoretycznego i praktycznych
wskazówek w jaki sposób z powodzeniem wdrożyć kurs mediacji międzykulturowej projektu TIME.

2.2 Forma kursu i zalecany czas trwania (program, elastyczny zestaw modułów)
Stworzenie modułowej formy zajęć pozwala na elastyczną ich realizację,
odpowiednią do potrzeb uczestników kursu. W ramach szkolenia podstawowego
wymagane jest przerobienie całego programu. Kolejność przedstawionych modułów
zależy od ich zawartości. Oprócz modułów specjalistycznych, z których kursanci
powinni wybrać jeden w zależności od swoich zainteresowań (specjalizacji), reszta
bloków (wstępne, podstawowe, poprzeczne) powinna być wprowadzana do
szkolenia sukcesywnie. Moduły poprzeczne mają bardziej elastyczną formułę i nie
muszą być wykorzystywane regularnie. Pomyślność kursu zależeć będzie także od
krajowego i lokalnego kontekstu.
W zależności od potrzeb uczestników, ich kompetencji i umiejętności proces podnoszenia kwalifikacji
może się odbywać poprzez różne drogi. Przykładowo, tylko jeden moduł lub konkretne tematy z
każdego modułu mogą zostać przedstawione przez prowadzącego.
Cały program szkoleniowy został zaprojektowany jako konwencjonalny układ nauczania. Jednakże,
może być on dostosowywany i modyfikowany w zależności od potrzeb uczestników. Kurs powinien
być przedstawiony jako mieszany kurs szkoleniowy. Niezależnie od wybranego trybu szkolenia, zaleca
się stosowanie materiałów do samodzielnej nauki przekazanych przez trenera i / lub instytucję
szkoleniową. Czas trwania sesji do samodzielnej nauki powinien być ustalany indywidualnie, jednak
nie powinien przekraczać 10 godzin tygodniowo.

Zalecany czas trwania każdego modułu i tematu w tabeli 1:

Tabela 1: Zalecany czas trwania modułu i tematu.

ΜODUŁY

CZAS
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Moduł 1: Mediacja międzykulturowa oraz struktura kraju przyjmującego
Temat 1: Rola, zadania i kierunki interwencji mediatora międzykulturowego

Temat 2: Struktura administracji usług publicznych i podstawowych procedur
administracyjnych w kraju przyjmującym
Temat 3: Ramy prawne w zakresie migracji i prawa migrantów w kraju
przyjmującym - historia migracji
Moduł 2: Podstawy nauk humanistycznych i nauk społecznych

140h
60h
35h

45h

225h

Temat 1: Teoria i praktyka komunikacji

40h

Τemat 2: Wprowadzenie do koncepcji psychologicznych

30h

Temat 3: Podstawowe koncepcje w strukturach społeczno-kulturowych i
antropologicznych

30h

Temat 4: Znajomość mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji

30h

Temat 5: Teoria gender

15h

Temat 6: Cechy szczególne grup wrażliwych

60h

Temat 7: Różnice socjokulturowe - wpływ na świadczenie usług oraz strategie
radzenia sobie ze stresem

20h

Moduł 3: Mediacje

70h

Temat 1: Techniki rozwiązywania konfliktów

50h

Temat 2: Specyfika konfliktów etnicznych i sposoby radzenia sobie z nimi

20h

Moduł 4: Interpretacja / Rozumienie

140h

Temat 1: Techniki interpretacji

90h

Temat 2: Zdalne porozumiewanie się międzykulturowe (wykorzystanie technik
wideokonferencji)

50h

Moduł 5: Etyka zawodowa i narzędzia
Temat 1: Etyka zawodowa i kod deontologiczny

150h
35h
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Temat 2: Tożsamość i profesjonalne narzędzia

30h

Temat 3: Świadomość roli w różnych wariantach

35h

Temat 4: Techniki samodoskonalenia

50h

Moduł 6: Specyficzne obszary interwencji

60-100h

Temat 1: Zdrowie

100h

Temat 2: Edukacja

75h

Temat 3: Policja i służby legislacyjne

100h

Temat 4: Służby państwowe i praca

75h

Temat 5: Zamieszkanie

60h

Moduł 7: Umiejętności cyfrowe

75h

Temat 1: Używanie e-mail

15h

Temat 2: Sprawne pozyskiwanie informacji z sieci

30h

Temat 3: Edycja tekstu

15h

Temat 4: Korzystanie z platform e-learningowych

15h

Całkowity czas trwania szkolenia teoretycznego

Staż / praktyka

860-900h
300h

Podczas kursu można sprawdzać swoje postępy, otrzymywać natychmiastową informację zwrotną,
dostęp do dyskusji i wsparcia online.

3. Zalecana metodyka nauczania
3.1. Wprowadzenie
Teoretyczne podstawy zalecanej metodyki nauczania są oparte na trzech filarach:
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- ujęciu konstruktywistycznym
- podstawach edukacji dorosłych
- zasadach kształcenia i szkolenia międzykulturowego
Ponadto zaadaptowane zostały zasady i metody określone jako dobre praktyki w zakresie mediacji
międzykulturowej. W rezultacie proponowana metodyka nauczania oparta jest na obu podejściach,
zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, które okazały się skuteczne w edukacji dorosłych i
szkoleniach w zakresie mediacji międzykulturowej.

3.2. Podłoże teoretyczne
3.2.1. Ujęcie konstruktywistyczne

Kurs TIME dla mediatorów międzykulturowych przyjmuje za podstawę konstruktywistyczną teorię
uczenia się. W paradygmacie konstruktywistycznym uczący się jest w centrum procesu uczenia się
jako aktywny twórca/ konstruktor własnej wiedzy. Wykorzystywane są metody nauczania
aktywizujące kursanta, które dają mu znaczną autonomię i kontrolę nad procesem uczenia się.
Nauczyciel pełni rolę koordynatora i przewodnika w procesie uczenia się, a nie eksperta ex cathedra.
Głównym założeniem konstruktywizmu jest subiektywizm, co oznacza, że wiedza uczących jest
osadzona w percepcji ich doświadczeń fizycznych i społecznych przetwarzanych przez umysł 1.
Główne implikacje kursu konstruktywistycznego2,3 zaadoptowane na potrzeby tego kursu:

1) Uczący się biorą na siebie odpowiedzialność za własną naukę, aktywnie w niej uczestnicząc,
badając, rozmyślając i oceniając.
2) Bardzo istotna jest nabyta wcześniej przez kursantów wiedza i znajomość pewnych
konstruktów / koncepcji. Prowadzący musi je rozpoznać, ukierunkować i konstruować nową
wiedzę na ich podstawie. Może się zdarzyć całkowita zmiana wcześniej znanych koncepcji.
Uczestnicy mogą potrzebować rewizji, ukierunkowania na nowy sposób myślenia. Z drugiej
strony, może nastąpić odrzucenie nowych konstrukcji lub przyjęcie ich jako
1

CEDEFOP (2010). Learning Outcomes Approaches in VET curricula – A Comparative Analysis of Nine
European Countries. Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu/files/5506_en.pdf
2
Ibid
3

http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classr
oom
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powierzchownych. Jest to kwestia niezwykle istotna zważając na fakt, że grupy uczestników
cechuje wielokulturowość, różnorodność wartości, postaw i przeżyć, które znacząco mogą
wpływać na proces mediacji.

3) Nauczyciele pełnią rolę pośredników, pomagając studentom konstruować wiedzę zamiast
powielać szereg faktów. W tym celu stosuje się nauczanie oparte na rozwiązywaniu
problemów i stawianiu pytań. Znajdowanie odpowiedzi jest ułatwione poprzez dostarczanie
niezbędnych źródeł i efektywne wykorzystanie pytań. Uczestnicy podejmują pracę badawczą,
otrzymują nauczanie podstawowe 4, nauczanie eksperymentalne i nauczanie oparte na
działaniu. Uczenie się w miejscu pracy ma ogromne znaczenie, stażyści mają do czynienia z
prawdziwymi zadaniami w ramach "praktyki we wspólnocie" i otrzymują wsparcie couchów.
Rola trenera obejmuje zapewnienie pomocy w asymilacji nowo zdobytej wiedzy ze starą,
oszacowanie odpowiedniego momentu i czasu na podanie pomocnej dłoni.
4) Refleksje i krytyczne myślenie. W konstruktywizmie, uczący się bazując na swoich własnych
doświadczeniach, założeniach i oczekiwaniach kontrolują swój proces uczenia się. W
bezpiecznym środowisku uczestnik kursu może monitorować, analizować i oceniać pomysły i
schematy u siebie i innych. W ten sposób rozwija się krytyczne myślenie i świadomość, a
studenci mogą inaczej spojrzeć na wiele spraw.
5) Rozwój umiejętności metapoznawcznych. Studenci muszą zdać sobie sprawę z procesu
uczenia się i być w stanie analizować, monitorować i oceniać je. Uczniowie muszą wiedzieć,
jak się uczyć poprzez opracowanie skutecznych strategii uczenia się. Czasami może to
wymagać zmiany ich myślenia i / lub stylu uczenia się.
6) Nauczanie kolaboracyjne. Konstruktywistyczne podejście zachęca do pracy w grupie i
wspólnym budowaniu wiedzy opartym na współpracy, a nie konkurencji. Zalecane jest
uczenie się ze współrówieśnikami i poszukiwanie pomocy u nich. Prowadzący zachęcani są do
zapewnienia wymiany poglądów pomiędzy mniej doświadczonym i bardziej doświadczonymi
studentami. Zachęca się również do dyskusji i prowadzenia debat. Uczniowie powinni mieć
dostęp do wiedzy na temat różnych środowisk. Koncepcja szkolenia TIME jest oparta na
prezentacji i integracji różnych perspektyw i praktyk mediacji międzykulturowej.
7) Każdy uczący się buduje swoją własną rzeczywistość. Ze względu na swoją subiektywną
naturę , konstruktywizm pozwala na różnorodność interpretacji i wyrażania zdobytej wiedzy.
Każdy uczeń interpretuje informacje na różne sposoby.
8) Ocena wydajności jest subiektywna. Opiera się głównie na portfoliach, projektach, pełnionej
roli, studium przypadku, samooceny itp.

4

The situated learning approach argues that individuals learn through active participation in
meaningful, relevant contexts.
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3.2.2. Zasady kształcenia dorosłych
Trening IMfI przyjmuje zasady szkolenia zawodowego z uwzględnieniem zasad obowiązujących w
edukacji dorosłych. Jej metodologia opiera się w dużej mierze na założeniach paradygmatu
konstruktywistycznego. Dlatego powielone zostaną niektóre aspekty przedstawione wcześniej,
jednak w tej części zostaną pokazane z innej perspektywy.
W projekcie metodologii nauczania kursu TIME dla IMfI stosowane są następujące zasady kształcenia
dorosłych:

1) Doświadczenie jako źródło uczenia się. Wszyscy dorośli są zaangażowani w rozporządzanie
cennym zasobem doświadczeń i wcześniejszej wiedzy. Neuronauka pokazuje, że rozumienie
zależy od związku między nowymi informacjami, a ostatnim doświadczeniem. 5 Szkolenie
powinno opierać się na istniejących doświadczeniach i zachęcić ustudenta do aktywnego
udziału w tworzeniu nowych doświadczeń (nauczanie empiryczne). To wymaga aktywnych
metod nauczania, które polegają na uczeniu się poprzez działanie.
2) Motywacja. Dorośli potrzebują wewnętrznej motywacji do nauki, bardziej niż zewnętrznej.
Nauczanie powinno być oparte na reagowaniu na ich potrzeby, zainteresowania i problemy
dotyczące prawdziwego życia6, innymi słowy - być istotne i potrzebne. Znaczenie uczenia się
jest kluczowym czynnikiem motywującym osobę dorosłą. Szkolenie TIME zostało
zaprojektowane po dokładnej analizie potrzeb w dziedzinie mediacji międzykulturowej,
biorąc pod uwagę zmieniające się warunki krajów partnerskich, zapewniając tym samym
bardzo wysoki poziom adekwatności.
3) Odpowiednie środowisko uczenia się. Szacunek, zaufanie i akceptacja są niezbędne dla
skutecznego kształcenia dorosłych. Studenci muszą czuć się bezpiecznie, aby aktywnie w
szkoleniu uczestniczyć, swobodnie podejmować inicjatywę, eksperymentować i wyrażać
siebie. Ewentualne błędy powinny być zauważane i wskazywane, ale w celu ich skorygowania
i poprawy. Kreatywność i przyjemna atmosfera są ważne, ale muszą być w równowadze z
osiągnięciami poznawczych, stabilnością i przejrzystością celów.
4) Autonomia i samokształcenie. Dorośli studenci muszą sprawować kontrolę nad procesem
uczenia się. Z jednej strony wymaga to zdecydowanie większej odpowiedzialności i
inicjatywy, a z drugiej pozwala wybrać, zarządzać i oceniać własne działania edukacyjne.
Uczący biorą udział w wyznaczaniu celów i podejmowaniu decyzji. Ponownie, podkreśla się
5

New England Literacy Resource Center (2013). Drivers of Persistence: Relevance.
http://www.nelrc.org/persist/drivers_relevance.html
6
Dollisso, D. & Martin, A. (1999). Perceptions regarding adult learners motivation to participate in
educational programs. Journal of agricultural education, Vol.40, Νο.4, p. 38-46.
http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/Vol40/40-04-38.pdf
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rolę trenera jako pośrednika i kibica w procesie uczenia się, a nie instruktora. Niniejszy kurs
zachęca do korzystania z samokształcenia i skierowania praktyk edukacyjnych w celu
zapewnienia większych możliwości samokształcenia.
5) Różne style uczenia się. Każda osoba ma swój własny styl uczenia się w zależności od
preferowanych kanałów percepcji - wzrokowych, słuchowych lub kinestetycznych. Trenerzy
muszą mieć pewność, że używają oni technik odpowiednich dla wszystkich typów uczniów i
łączą je w taki sposób, by angażować różne kanały percepcji. 7 Istnieją również różne
indywidualne style uczenia się, które mogą wpływać na kształcenie, zarówno przez
osobowość i predyspozycje poznawcze danej osoby lub poprzedni system edukacyjny, ale też
przez czynniki kulturowe czy specjalizacje zawodowe. Trenerzy muszą dowiedzieć się o
stylach uczenia preferowanych przez poszczególne grupy uczestników, aby być w stanie
odpowiednio zmodyfikować i dostosować metody uczenia się.
6) Trener ma studentom pomagać, ma być ich coachem i przewodnikiem w procesie uczenia się,
jak już opisano wcześniej.
3.2.3. Zasady szkolenia międzykulturowego
Biorąc pod uwagę, że komunikacja międzykulturowa i integracja społeczna jest podstawą mediacji
międzykulturowej, istotnym jest, że szkolenie IMfI przestrzega zasad edukacji międzykulturowej.
Dlatego program szkolenia IMfI TIME proponuje metodę szkoleniową, którą te zasady przenikają:
Według UNESCO8, podstawowe zasady edukacji międzykulturowej to:
„Zasada I: Edukacja międzykulturowa respektuje tożsamość kulturową uczącego się poprzez
dostarczanie wysokiej jakości edukacji odpowiedniej dla wszystkich."
Zasada II: Edukacja międzykulturowa zapewnia każdemu uczniowi wiedzę z kultury postaw i
umiejętności niezbędną do osiągnięcia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Zasada III: Edukacja międzykulturowa zapewnia wszystkim uczniom wiedzą kulturową, postawy i
umiejętności, które umożliwią im przyczynienie się do poszanowania, zrozumienia i solidarności
między jednostkami, grupami etnicznymi, społecznymi, kulturowymi i religijnymi oraz narodami ".
Metodologia szkolenia TIME dla IMfI stosuje te zasady w następujący sposób:
Zasada I: Oczekuje się, że w większości krajów partnerskich grupa ucząca się będzie wielokulturowa.
Kraj pochodzenia trenerów i ich tożsamość kulturowa zazwyczaj będą różnić się od pozostałych
uczestników. Stąd, działania edukacyjne, treści i materiały umożliwią uczącym się lepiej zrozumieć i

7

https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/PR%20Precourse%20Reading%20Assignment.pdf
8
UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006).
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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docenić ich własne dziedzictwo kulturowe, przy jednoczesnym rozwijaniu zrozumienia i szacunku dla
tożsamości kulturowej, języka i wartości wszystkich pozostałych członków grupy 9.
Ponadto, jak opisano w punkcie 3.2.1, bardzo ważnym aspektem metodyki szkolenia jest opieranie
się na różnych doświadczeniach uczniów, poprzez włączenie ich historii, wiedzy, systemów wartości i
aspiracji do procesu uczenia się.
Obowiązkiem trenerów jest zapewnienie metod nauczania i technik kulturowo odpowiednich dla
każdej grupy uczących się. Szkoleniowcy są zachęcani do łączenia nowoczesnych metod
szkoleniowych przedstawionych w rozdziale 4 z metodami tradycyjnymi, podług różnorodnego składu
grupy uczących się. Może to być opowiadanie, dramat, poezja czy pieśni 10 dla lepszego zrozumienia i
/ lub rozwijania wartości i postaw.
Ponadto Zasada I edukacji międzykulturowej wzywa także do zajęć praktycznych, kontekstualizacji
technik uczenia się, tak jak wynika to z metodologii szkoleń dla dorosłych. Takimi technikami mogą
stać się wizyty studyjne, działania we współpracy z instytucjami kultury i inne działania związane
bezpośrednio z potrzebami społecznymi i kulturowymi zarówno społeczeństw migracyjnych, jak i
przyjmujących migrantów11.
Zasada II: Zgodnie z proponowanym profilem zawodowym mediatorów międzykulturowych,
uczniowie powinni już być zintegrowani ze społeczeństwem przyjmującym (jeśli są imigrantami).
Jednak głównym celem programu szkolenia jest pogłębienie zrozumienia przez uczestnika szkolenia
kultury gospodarza, jego wartości i tradycji. Program ma na celu umożliwienie osobom uczącym się
pełne wykorzystanie dostępnych środków na budowę sieci powiązań, samodoskonalenia się i
zdobycie kwalifikacji zawodowej. To przygotowuję studentów do podjęcia ukierunkowanego
działania na rzecz wspierania spójności społecznej i przyjęcia roli przywódczej.
Metody nauczania, które służą tej zasadzie są zgodne z przyjętym podejściem konstruktywistyczym,
to znaczy, że wymagają aktywnego udziału uczących się w procesie uczenia się i integrowania
różnych podejść nauczania (formalne i nieformalne, tradycyjny i nowoczesny).
Zasada III: Z definicji, zasada ta jest sercem mediacji międzykulturowej. Cały program szkolenia jest
zaprojektowany w taki sposób, aby wyposażać uczniów w wiedzę kulturową, postawy i umiejętności
niezbędne, aby móc nie tylko manifestować cechy opisane przez tę zasadę na poziomie zawodowym,
ale także w celu zapobiegania, rozwiązywania i pośredniczenia w konfliktach z zakresu etiologii
kulturowej lub językowej.
Jak zostało wskazane przez UNESCO, w celu zastosowania tej zasady w zakresie edukacji, trener musi
jako pierwszy ukazać wartości, poprzez traktowanie innych z szacunkiem i godnością oraz zapewnić
egalitarny kontekst nauczania 12. Dodatkowo szkolenie TIME dla IMfI silnie promuje międzynarodową
9
10
11
12

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
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komunikację i współpracę w dziedzinie mediacji międzykulturowej, poprzez zachęcanie do
uczestnictwa i tworzenia sieci międzynarodowych specjalistów.

3.3. Dobre praktyki
Konstrukcja szkolenia TIME dla IMfI zaadaptowała ważne elementy dobrych praktyk ze szkoleń IMfI w
Europie (aby zobaczyć o jakich praktykach mowa, zajrzyj do O2 projektu, opis 10 dobrych praktyk w
IMfI całej Europie i sugestie dotyczące transferu). Przenoszone elementy mogą odnosić się do
różnych aspektów szkolenia, takich jak treści, metody i struktury. Szczegółowo:
1) Transfer z dobrą praktyką: Program Mediacji Międzykulturowej w Szpitalach (Belgia). Z różnych
aspektów tej praktyki, wybrane elementy zostały przeniesione z metodologii szkoleniowej
proponowanej przez Van Dessel13, która znalazła szerokie zastosowanie w szkoleniach realizowanych
przez Mediation and Policy Support Unit.
Elementy:
a) Opracowywanie przypadków jako narzędzie szkoleniowe. Do pracy nad studium przypadku w
kontekście mediacji międzykulturowej projekt TIME przyjmuje strukturę stosowaną w Belgii,
mianowicie:
Prezentacja przypadku
Analiza różnych perspektyw uczestników
Wstępna rozmowa: 1) Praca w grupach dążąca do identyfikacji celów mediacji w pre-wywiadach z
klientem i usługodawcą, 2) Dyskusja plenarna, 3) Odgrywanie ról
Wywiad mediacyjny: 1) Praca w grupach służąca zdefiniowaniu celów mediatora podczas rozmowy i
dyskusji plenarnej. 2) Powoływanie pewnych stażystów w charakterze obserwatorów, którzy muszą
dostarczyć informacji zwrotnej w trójkącie komunikacyjnym. 3) Odgrywanie ról przez mediatora.
Praktykanci obserwują mediatora i proponują alternatywne rozwiązania poprzez inscenizację.
Post-wywiad - grupa dyskusyjna: 1) Klient oraz usługodawca porównują różne efekty komunikacyjne
jakich doświadczyli od różnych mediatorów / stażystów. 2) Omówienie podejścia mediatora i jego
wpływu. 3) Obserwatorzy produkują informację zwrotną opartą na werbalnych i niewerbalnych
elementach komunikacyjnych. 4) Uczestnicy krótko komentują to, co wynieśli z sesji.
b) Strategia superwizji dla mediatorów w miejscu pracy. Jak opisano bardziej szczegółowo w O4-A4
Rekomendacje do szkolenia praktycznego, nadzór w miejscu pracy jest niezbędny dla najwyższej
jakości szkolenia mediatorów międzykulturowych. Projekt TIME przyjął ogólna strukturę szkolenia
zastosowaną w szkoleniach w 1990 roku w Brukseli. Superwizja w trakcie wykonywania pracy

13

Gisele Van Dessel (1998). A Training Model for Intercultural Mediators. Brussels. For a more detailed
presentation see the Appendix.
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powinna być prowadzona przez koordynatora i wyznaczonego superwizora. Są oni
współodpowiedzialni za dostarczanie opisu pracy, wsparcie i ocenę mediatorów.
2) Przeniesienie/transfer z dobrą praktyką: Remote Interpreting Services in Healthcare (Szwajcaria).
Elementy przeniesione z tej praktyki odnoszą się do:
a) Treści. Większość tematów objętych w module szkoleniowym Module 4 opracowano telefonicznie
(Szwajcaria) 14. Tematy związane z tłumaczeniem konsekutywnym, technikami koncentracji i pamięci
oraz ocenianiem są rozpatrywane w temacie 4.1 Techniki Tłumaczenia. Podobieństwa i różnice
między tłumaczeniem zdalnym i tłumaczeniem na miejscu, ramowanie, artykulacja oraz zapewnienie
zrozumienia są ujęte w temacie 4.2, Zdalne Usługi Mediacji Międzykulturowej. Techniki
podsumowujące przedstawione zostały w temacie 5.4, Techniki Samodoskonalenia.
3) Transfer z dobrą praktyką: (Belgia). Training Course for Developmental Agents and Intercultural
Mediators.
Elementy przeniesione z tej praktyki odnoszą się do:
a) Treści. Szkolenie TIME dla Mediatorów Międzykulturowych obejmuje prawie wszystkie tematy
dostarczona w trakcie belgijskiego szkolenia nawet jeśli nazwy modułów i tematów różnią się między
sobą. Wspólne tematy dla obu kursów, to:
- Historia, socjologia i polityka migracyjna i społeczności w kraju przyjmującym
- Narracja migracji i / lub trajektorii kulturowych
- Podejście międzykulturowe z elementami neurobiologii, psychologii społecznej, antropologii
- Komunikacja - teoretyczna i praktyczne
- Zarządzanie konfliktami i negocjacje interpersonalne
- Dynamika grupy
- Stygmatyzacja grup społecznych
- Polityka miejska integracji i spójności społecznej
- Struktura państwa
- Trening mentalny

14
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b) Podział nauczania w klasie, coachingu i praktyki. Belgijski kurs zaleca proporcję 72% nauczania w
klasie / 8% coachingu / 20% praktyki. Podobny stosunek zaleca się w szkoleniu TIME, praktyka i
coaching są uważane za niezwykle ważne dla rozwoju zawodowego mediatorów międzykulturowych.
c) Ocenianie i procedury ocenienia. Podobnie jak w przypadku kursu w Belgii i w zgodzie z podejściem
konstruktywistycznym, w procedurze ocenienia w szkoleniu TIME dla Mediatorów
Międzykulturowych nacisk kładzie się na zdolność uczestnika do zastosowania nabytych umiejętności
w praktyce. Więcej informacji na temat procedur oceniania zawiera rozdział O4-A5 Development of
Assessment Methodology.
4) Transfer praktyki: University Courses in Interpreting – Mediation (Francja). Elementy przeniesione
z tej praktyki odnoszą się do:
a) Techniki nauczania. Tak jak w kursie francuskim, projekt TIME stosuje warsztaty praktyczne,
odgrywanie ról i reżyserowanie/ scenariusze sytuacji.
b) Zawartość. Większość treści dostarczanej przez francuski kurs na Uniwersytecie Paris-Diderot
pokrywa się ze szkoleniem TIME, chociaż kolejność prezentacji i nazwy modułów oraz tematów mogą
się różnić. Jednakże projekt TIME szerzej i bardziej szczegółowo przedstawia te zagadnienia, jak
można chociażby zauważyć na podstawie jego czasu trwania. Tematy objęte przez oba kursy zawarte
są w następujących modułach.
Moduł 1: Kontekst i cywilizacja, ważne tematy inności
- Rasa i pochodzenie etniczne, definicja, historia
- Kraj przyjmujący i mniejszości, historia, polityka integracyjna
- Ewolucja postrzegania roli kobiet w społeczeństwie: teoria gender
Moduł 2: Tłumaczenie pisemne i ustne: wprowadzenie do technik
- Praktyka tłumaczenia konsekutywnego: podejście i warsztaty praktyczne
Moduł 3: Specyfika i treść tłumaczenia - mediacji
- Ewolucja i budowa roli tłumacza-mediatora, historia pracy
- Stanowisko tłumacza-mediatora w konsultacji terapeutycznej i medycznej
- Rozmowy trójstronne: od interpretacji i mediacji, etyka i kodeks postępowania tłumacza-mediatora
- Dialog z czterema osobami: interpreter, dziecko i jego rodzice - migranci
Moduł 4: Obszary interwencji tłumacza-mediatora
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- Główne zasady administracji kraju przyjmującego
- Prawo cudzoziemców
- Szpital i jego struktury, prezentacja i terminologia
- System szkolny, prezentacja i terminologia

c.) Wymagane umiejętności językowe. Francuski kurs uniwersytecki wymaga absolutnej
znajomości języka francuskiego i znajomości co najmniej jednego języka obcego. Podobnie
szkolenie TIME wymaga znajomości języka kraju goszczącego i jednego języka migrującego na
poziomie C1.
5) Transfer praktyki: Τraining and Certification System for Intercultural Interpreters – Mediators
(Szwajcaria). Elementy przeniesione z tej praktyki odnoszą się do:
a) Koncepcji metodologicznej. Wiele z elementów strukturalnych15 i metodologicznych zostało
przeniesionych do projektu TIME :
- Elastyczne szkolenia modułowe.
- Dydaktyczne sposoby dostosowania do grupy docelowej.
- Metodologia nauczania dorosłych w odniesieniu do częstego występowania kobiet z
doświadczeniem migracyjnym.
- Systematyczna autorefleksja. Uczący się są przeszkoleni w użyciu odpowiednich technik
autorefleksji i przetwarzaniu swoich doświadczeń i postaw w trakcie nauki teoretycznej i praktycznej.
- Znaczenie superewizji.
- Sesje samokształcenia zostały zintegrowane z teoretyczną częścią kursu.
b) Samodoskonalenie za pomocą odpowiednich zasad i technik. W szwajcarskim systemie szkoleń dla
mediatorów międzykulturowych / tłumaczy, udoskonalanie się jest podstawową zasadą dydaktyczną.
W trakcie szkolenia IMfI samodoskonalenie się uczestników realizowane jest poprzez przyjęcie zasad i
technik stosowanych w tym celu przez system szwajcarski16:
- Szkolenie zorientowane na uczestnika.
15

INTERPRET. (2002). Ausbildungsstandards für SprachmittlerInnen und interkulturelle VermittlerInnen
im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Schlussbericht zuhanden des BAG. Retrieved from
http://www.inter-pret.ch/uploads/media/Ausbildungsstandards_Schlussbericht_2002.dt_03.pdf
16
Ibid
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- Zaangażowanie uczestników w kształtowanie celu i ścieżki procesu szkolenia.
- Nie ma hierarchii w grupie - trener i uczestnicy uczą się od siebie nawzajem.
- Równe traktowanie języków, krajów oraz płci uczestników - stworzenie możliwości zaangażowania
różnych języków, stylów uczenia się i form komunikacji.
- Zorientowanie na doświadczenie. Szkolenie opiera się na doświadczeniach migracyjnych
uczestników, z uwzględnieniem kwestii płci, języka, pochodzenia itp.
- Udoskonalanie siebie. Refleksja na temat własnych doświadczeń pozwoli uczestnikom na
przetwarzanie z powodzeniem konfliktów spowodowanych przez migrację i płeć oraz opracowanie
strategii dla poprawy życia osobistego i społecznego migrantów. Wzajemna pomoc powinna być
uwzględniona również w procesie uczenia się.
- Stronniczość. Perspektywa migranta powinna zostać włączona bezpośrednio do procesu
treningowego w celu przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji migrantów. Imigranci i kobiety powinni
uczestniczyć również jako trenerzy tak, aby trening stał się bardziej sprawiedliwy.
- Szkolenie zorientowane na zasoby. Umiejętności społeczne, mocne strony oraz inne zasoby
uczestników powinny być bazą dla procesu szkolenia , a nie ich deficyty.
- Integracyjne podejście. W miarę możliwości, osobiste, zawodowe i polityczne wątki edukacyjne
powinny być ze sobą powiązane. Metapoziom powinien być realizowany poprzez ustanowienie
połączenia między rzeczywistością uczestników a rzeczywistością szkolenia zorganizowanego w
określonym kontekście społecznym, z jednej strony oraz nastawieniem na realizację celów z drugiej
strony.
c) Zawartość. W szwajcarskim modelu szkolenia projekt realizowany jest ściśle w kontekście
międzykulturowym. Zdolność do organizowania i wdrażania skutecznych projektów edukacyjnych,
podnoszenie świadomości uznaje się za najistotniejsze dla projektu TIME. Plan projektu, realizacji i
ewaluacji został zawarty w kilku modułach, w zależności od zakresu interwencji.
d) Wymagane umiejętności językowe. Szwajcarski system szkolenia wymaga dobrej umiejętności
posługiwania się oboma językami (tj. gospodarza i jednego języka migranta), (poziom B2 w
szwajcarskim certyfikacie dla tłumaczy Międzykulturowych INTERPRET (EQF 4) i C1 w Confederate
Professional Certificate for Intercultural Interpreters - Mediators (EQF 5). Kurs TIME przeznaczony
jest dla poziomu EQF 5, wymaga on umiejętności językowych na poziomie C1; Jednak poziom B2
może zostać zaakceptowany pod pewnymi warunkami.
4. Zalecane metody nauczania
Zgodnie z teoriami metodyki nauczania prezentowanymi wcześniej i transferowanymi praktykami,
techniki dydaktyczne zalecane w szkoleniu TIME są wybierane pod względem treści i czasu trwania
każdego modułu / tematu i pożądanych efektów uczenia się.
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4. Rekomendowane techniki nauczania:
1) Promowanie empirycznej nauki, współpracy i własnego harmonogramu nauki. Nie wyklucza się
jednak bardziej tradycyjnych metod nauczania, ex-cathedra.
2) Kurs angażuje wszystkie kanały percepcji (wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne) oraz uwzględnia
różne style uczenia się stosowane w połączeniu.
3) Zróżnicowane w zależności od rodzaju aktywności uczenia się: a) działania poszukiwawcze
ujawniają istniejące reprezentacje, doświadczenie i wiedzę, prowokują do refleksji i krytycznego
myślenia i doprowadzają do realizacji potrzeb szkoleniowych lub rekonstrukcji potrzeb. b)
Przedstawienie informacji dostarcza nowy materiał do budowy nowych schematów, wiedzy, postaw i
umiejętności w harmonii z pożądanymi efektami uczenia się. c) Zastosowanie w praktyce prowadzi do
nabycia i konsolidacji nowych umiejętności, kompetencji i doświadczenia.
Oczywiście w określaniu zakresu i częstotliwości korzystania z każdej techniki trener musi
uwzględniać unikalne cechy każdej grupy uczących się i style nauki w jakich funkcjonują
zaangażowane osoby. Techniki szkoleniowe mogą być dodawane lub pomijane w zależności od
potrzeb.
Techniki dydaktyczne zalecane dla każdego modułu / tematu z programu projektu TIME (O4-A1), w
zależności od rodzaju działania edukacyjnego zostały przedstawione w tabelach 2-4.

Tabela 2: Teaching techniques for exploration activities.

Learning activity type: Exploration
Techniques

Recommended for
modules (M)

Representation exercises

M1-6

Memory activation

all

Questions

all

Reflection

all

Brainstorming

all

Self-observation

M2, 3, 5 and 7
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Group activities

M2, 3, 5 and 7

Group discussion

M1-6

Self-assessment

all

Table 3: Teaching techniques for presentation of information.

Learning activity type: Presentation of information
Techniques

Recommended for
modules/topics

Lecture

M1-6

Demonstration

all

Use of multimedia

all

Flipped learning

M1-6

Support with handbooks or other
material

all

Interview/lecture from expert

M1-6

Study visits

M 1, 4.2, 6

Learning platform

all

Self-study

all
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Table 4: Teaching techniques for application in practice.

Learning activity type: Application in practice
Techniques

Recommended for
modules/topics

Brainstorming

all

Role-play

M2, 3, 5.3, 6

Simulation

M1-6

Exercises

all

Case-study (incl. videotaped)

M1-6

Experimenting

M7

Working in teams

M2-6

Group discussion

all

Teambuilding and group activities

M2-6

Presentation by learner

M1, 5.3 7.2

Peer learning

all

Workshops

M2, 3, 6, 7

Moral dilemma exercises

M2, 5 and 6

Self-assessment

All except 7

Reflection

All except 7

Individual coaching sessions

M1-3, M5-6

Action plan

all
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5. Narzędzia ICT
Jedną z innowacji w edukacji jest wykorzystanie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).
Wydaje się, że koniecznym jest dostosowanie procesów edukacyjnych do zmieniającej się
rzeczywistości, w tym rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te mogą
być wprowadzane w dowolnym rodzaju edukacji i używane jako forma pomocy dydaktycznej,
również w szkoleniu z zakresu mediacji międzykulturowej. Wielu trenerów i mediatorów
wykorzystuje zalety nowoczesnych technologii na co dzień. Dlatego w edukacji i mediacji musimy
korzystać z narzędzi ICT w wielorakim aspekcie.
Głównym narzędziem do tworzenia treści nauczania stosowanym w szkoleniu z zakresu mediacji jest
jeden z najbardziej popularnych zestawów oprogramowania - Microsoft Office. Nic dziwnego, że
nowoczesny typ uczenia się łączy tradycyjną naukę z nowymi technologiami i multimediami.
Szkolenia dostarczane są wielokanałowo, aktywizując wszystkie zmysły.

Tworzenie podstawowych treści dydaktycznych
W nowoczesnym systemie szkoleń proponuje się, aby nauczanie odbywało się równolegle poprzez
wzrok, słuch i dotyk (działanie). Nowoczesny rodzaj uczenia łączy tradycyjną naukę z nowymi
technologiami, z wykorzystaniem multimediów. Multimedia to szerokie pojęcie obejmujące różne
media działające jednocześnie - tekst, dźwięk, wideo. Nowoczesna nauka wykorzystuje nowe
technologie Web 2.0 i sieci społecznościowe.
1. Narzędzia Microsoft Office.
Microsoft Office to oprogramowanie używane w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju materiałów
dydaktycznych. Nie tylko w formie tekstu w programie Microsoft Word czy tabel (Excel), ale także w
formie ciekawych prezentacji multimedialnych, które można przygotować w programie Power Point.
Jest to obecnie jedna z najbardziej popularnych form prezentowania materiałów. Przygotowując tego
typu narzędzie do pracy ważne jest, aby pamiętać o kilku zasadach:
- Prezentacja multimedialna nie może być jedynie formą graficzną treści szkolenia. Musi zachować
zintegrowaną, zrównoważoną i zharmonizowaną w formie i treści zawartość: tekst, ilustracja, wykres,
animacja, wideo, audio itp. Informacje przekazywane za pośrednictwem wiadomości tekstowych
powinny być formułowane w uporządkowany sposób, wskazując raczej problem niż zawierając całość
aspektu.
- Prezentacja jest wsparciem dla trenera. Wizualizacja nie może jednak zastąpić lub zdominować
osoby trenera. Każdy slajd prezentacji musi być omawiany i komentowany przez trenera.
- Sukces wizualizacji informacji zwykle zależy od priorytetów i hierarchii jej zawartości. Cel ten można
osiągnąć poprzez podkreślanie elementów prezentacji poprzez: wielkość komponentu, kształt i kolor
(należy unikać monotonii kolor), styl i rozmiar czcionki, różną formę elementów (tekst obok obrazu,
wykres, powiększona tabela etc .).
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- Najczęstsze elementy wykorzystywane w prezentacji to: zdjęcia, pliki audio, wideo (wizyty studyjne,
wywiady, imprezy grupowe, eksperymenty, docu-drama), animacje.
2. Korzystanie z oprogramowania Corel.
Dostępne na rynku i rozpoznawalne programy graficzne wykazują znaczne podobieństwa w sposobie
obrazowania i korzystania z różnych środków wyrazu. Najbardziej znanym programem do edycji
obrazu i tworzenia ciekawych grafik jest Corel Draw. Jest to pakiet graficzny przystosowany do
malowania, rysowania i edycji zdjęć. Daje to możliwość przekształcenia obrazu bądź komponowania
kolażu. Deformuje on obraz przy użyciu filtrów, zmieniając jego kolor, geometrię, daje możliwość
rysowania odręcznego i kolorowania. Daje również możliwość uzyskania efektów specjalnych, które
zwiększają atrakcyjność wypowiedzi. Corel Draw pozwala realizować oryginalne i indywidualne
pomysły. Wynika to z unikalnych form ekspresji, które dzięki zaadaptowaniu dotychczasowych
osiągnięć w dziedzinie obrazowania przekształciły swoje tradycyjne funkcje, oparte na różnorodnych
kodach i sposobach komunikacji. Budując nowy, oryginalny język w edukacji. Szkolenie pozwala
trenerom na eksperymenty i badania w trakcie procesu nauczania. Główne cechy programu Corel
Software to:
- Podstawowe narzędzia edycji,
- Precyzyjne transformacje obiektów,
- Wyrównywanie i dystrybucja obiektów na stronie, modyfikacja kształtu,
- Przetwarzanie tekstu,
- Graficzne narzędzia wspierania pracy,
- Formatowanie grafiki wektorowej,
- Formatowanie grafiki rastrowej.

3. Oprogramowanie Adobe w produkcji treści edukacyjnych
Oprogramowanie Adobe jest zbiorem programów, które pozwalają na wiele działań edukacyjnych,
ale także pomagają w przygotowaniu materiałów szkoleniowych. Jest to jedno z najczęstszych
oprogramowań wykorzystywanych w działalności gospodarczej i edukacyjnej. Najbardziej popularne i
stosowane opcje oprogramowania Adobe w zakresie metodyki nauczania to:
- Adobe Photoshop - program graficzny przeznaczony do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.
Przydatne w:


Przetwarzaniu obrazu,
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Dodawaniu efektów wizualnych,
Formatowaniu materiałów edukacyjnych.

- Adobe Premiere - zestaw narzędzi do produkcji wideo. Umożliwia obróbkę i montaż - na
komputerach i urządzeniach materiałów filmowych. W edukacji wykorzystywany zazwyczaj do
przygotowywania szkoleniowych materiałów wideo . Przydatny w:











Montażu i cięciach dostępnych filmów,
Edycji nagranych plików,
Dodawania tekstów,
Edycji poziomu dźwięku i głosu w klipach wideo,
Łączeniu plików wideo,
Eksportowaniu filmów w popularnych formatach,
Używaniu efektów i narzędzi do edycji wideo,
Przygotowywania wideo treningowych,
Przygotowywania vlogów,
Tworzenie materiałów korzystając z platform e-learningowych.

- Adobe InDesign - oprogramowanie komputerowe używane do tworzenia dzieł, takich jak plakaty,
ulotki, broszury, czasopisma, gazety i książki. Jest również stosowany do tworzenia materiałów
szkoleniowych drukowanych lub e-materiałów dla urządzeń przenośnych. InDesing pomaga w
procesie DTP.

4. Prezi – serwis do tworzenia prezentacji

Prezentacje tworzone w programie PowerPoint są obecnie standardem. Jednakże istnieją
alternatywne rozwiązania, które pozwalają na stworzenie profesjonalnej prezentacji z poziomu
przeglądarki internetowej. Serwis internetowy Prezi.com jest dobrym narzędziem dla trenera. Może
on przygotować w nim interaktywna prezentację, którą można zapisać na dysku lub udostępnić w
sieci.

5.2 Komunikacja
Nowoczesne technologie komunikacyjne zrewolucjonizowały edukację wychodząc poza przestrzeń
warsztatów i ramy geograficzne. Komputer z dostępem do Internetu, proste urządzenia jak mikrofon,
głośnik, kamera i oprogramowanie, które można pobrać za darmo stwarzają niemal nieograniczone
możliwości szkolenia, co sprawia, że możliwy jest udział w wirtualnych spotkaniach, bezpośredni
kontakt z ekspertami, a także współpraca i wymiana doświadczeń z mediatorami w różnych
miejscach na świecie. Wspomaga również komunikację między uczestnikami szkoleń. Najczęstszymi
narzędziami wykorzystującymi nowe techniki komunikacyjne są:

23

Wideokonferencje - kanał komunikacyjny używany do zorganizowania spotkania z
ekspertem, autorytetem w danej dziedzinie lub po prostu między trenerem a uczestnikami.
Zwłaszcza w przypadku mediacji może to być niepowtarzalna okazja, aby stworzyć przestrzeń
do dzielenia się doświadczeniami z innymi mediatorami. Popularne narzędzia
wykorzystywane do tego typu komunikacji: Skype, Google Hangouts and Adobe Connect.
Certain Skype functions useful in mediation training are:
 Voice over Internet Protocol
 Skype translate
 Mobile messages
 Skype voice mails
 Group conferences
 Skype to go
 Video messages
 Files sharing
 Desktop sharing during conference

- Transmisja na żywo - pozwala na wirtualne uczestnictwo w wykładach i szkoleniach. Popularne
narzędzia: narzędzia wideokonferencji, Periscope App
- Czat (tekstowa rozmowa online) - korzyści z zastosowania tego narzędzia są podobne do tych, które
przedstawiono powyżej. Zaletą czatu jest jego funkcjonalność - ten rodzaj rozmowy nie wymaga
żadnych urządzeń wspomagających poza komputerem z dostępem do Internetu. Ten sposób
komunikacji o wiele lepiej nadaje się do kontaktu między trenerem i uczestnikiem, nie będąc forum
dyskusji w większej grupie. Czat może być wykorzystywany jako narzędzie do wspierania projektu
edukacyjnego - współpraca może być prowadzona poprzez dzielenie się komentarzami, zadawanie
pytań, konsultacje z osobami zaangażowanymi w projekt. Zadaniem trenera jest organizowanie czatkonsultacji w formie spotkań w Internecie. Przydatne narzędzia: Google Hangout, Facebook
Messenger WhatsApp.

Innym rodzajem komunikacji on-line może być komunikatory internetowe. Najpopularniejszym
narzędziem do tworzenia tej sieci i komunikowania się ze sobą są grupy na Facebooku. Ta prosta
platforma komunikacyjna on-line może połączyć wszystkich uczestników szkolenia z trenerem. Grupa
na Facebooku pozwala dyskutować na forach i komentować publikowane treści. Działa jako
narzędzie, które wspomaga pracę nad projektem i ułatwia komunikację w grupie. Trenerzy mogą
korzystać z tych grup do wysyłania masowych wiadomości, przypomnień lub zlecać prace domowe.
Istnieje kilka możliwości użytkowania, takich jak:


materiały pomocnicze i multimedialne - trener może opublikować na ścianie (wall) grupy
różne informacje, dostarczając interesujących danych, publikując odnośniki do cennych
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artykułów i zasobów multimedialnych. Uczestnicy mogą dzielić się opiniami i komentarze
zamieszczać na profilu grupy. Warto informować się wzajemnie o stronach i profilach na
Facebooku wartych uwagi, dotyczących instytucji, ważnych informacji w dziedzinie mediacji
czy informacji medialnych na temat sytuacji międzynarodowej i imigrantów.
Prezentowanie wyników szkolenia - ważne jest, aby przedstawiać wyniki projektów
szkoleniowych na platformach takich jak grupy na Facebooku. Trener może także podzielić
się z uczestnikami materiałami z prezentacji i szkoleń .
Informacje i opinie - Facebook oferuje możliwość zbierania informacji i opinii w grupie np.
poprzez ankiety. Jest to bardzo wygodny sposób oceny szkoleń.
Networking (Praca w sieci) - synergia grupy, praca zespołowa z problemami, które stają się
coraz istotniejsze w nowoczesnej edukacji. Najlepszą metodą jest stworzenie możliwości
współpracy. Media społecznościowe to dobre środowisko, umożliwiające udział w czasie
rzeczywistym poszczególnych członków zespołu w dyskusjach, komunikacji i prezentacji.
Wielu już z nich korzysta i uważa za wygodne i naturalne miejsce działalności.

Informowanie
Korzystanie z komunikacji grupowej pozwala ogłaszać ważne informacje, takie jak terminy. Niemniej
jednak, nadal najbardziej popularnym sposobem komunikacji jest e-mail. Nowoczesne platformy email jak Gmail dają wiele użytecznych możliwości do wykorzystania w przypadku ogłoszeń
grupowych. Co ważne, konto Gmail to nie tylko adres e-mail, ale jest kluczem do wszystkich aplikacji
Google. Jest to narzędzie nie tylko do zdalnej komunikacji z uczniami, ale też pozwalana na
zoptymalizowanie zarządzania czasem i może być stosowane również na urządzeniu przenośnym.
Główne użyteczne cechy konta Gmail to:
- Organizowanie uczniów na grupy ułatwiające komunikację, np. poprzez etykiety w systemie Google.
- Tworzenie i utrzymywanie czatu grupowego z obsługą audio i wideo
- Zaawansowane zarządzanie kontaktami, kalendarzem z wieloma użytecznymi funkcjami (pozwala
na planowanie, np. wysyła alerty)
- Tworzenie, pobierania i publikowania dokumentów
- Zdolność do tworzenia i zarządzania blogami
Innym elementem, który jest ściśle związany z komunikacją elektroniczną jest newsletter (biuletyn).
Newsletter jest to elektroniczna forma czasopisma dystrybuowanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Głównym celem biuletynu w edukacji jest stworzenie powtarzalnego komunikatu
informacyjnego dla przypomienia wszystkich niezbędnych informacji. Może być wysyłany np. raz w
miesiącu tylko z podkreśleniem ważnej informacji. Zwykle zawiera zdjęcia i linki do pełnych treści,
które nie mogą być w całości zawarte w biuletynie. Ta forma komunikacji może być bardzo przydatna
dla szkoleń i pomocna w dostarczaniu informacji na temat różnych działań lub projektów.
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Praca zespołowa
Wspólna praca nad pewnym tematem, materiałem czy problemem jest zintegrowaną metodą
kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. Jest to jeden z elementów działań sieci Web 2.0. Strony
internetowe 2.0 to takie, gdzie użytkownicy uczestniczą w tworzeniu treści. Web 2.0, dzięki
dostępności narzędzi, które pozwalają użytkownikom Internetu do współtworzenia treści witryn i
podnoszenia ich atrakcyjności oraz publicznej prezentacji wyników swojej pracy, stają się nowym,
alternatywnym sposobem korzystania z Internetu. Potencjał Web 2.0 można wykorzystać na wiele
sposobów, Web 2.0 mogą mieć aktywny udział w procesie uczenia się, jeśli trener zdecyduje się ich
używać ze świadomością możliwości tej formy korzystania z sieci.
- Szkolenie może być o wiele bardziej efektywne, gdy uczestnicy nie będą zapoznawani jedynie z
prezentowaną wiedzą, ale będą ją także tworzyć i wykorzystywać w praktyce i niezależnej
aktywności.
- Uczestnik nie tylko uzyska znacznie szerszy niż w tradycyjnym nauczaniu dostęp do źródeł wiedzy,
ale poprzez różne formy komunikacji między użytkownikami portali będzie mógł konsultować swoje
wątpliwości z innymi uczestnikami, trenerem, a nawet innymi internautami czy specjalistami w danej
dziedzinie.
- Nauczanie poprzez Web 2.0 nie musi odbywać się w taki sam sposób dla każdego uczestnika,
działania mogą zostać spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Jednym z przykładów Web 2.0 jest platforma Wiki (MediaWiki). Jest to strona tworzona przez
użytkowników, które pozwala zarządzać jej treścią. W tym przypadku uczestnicy i trener mogą
tworzyć pewną treść razem. MediaWiki jest narzędziem do współtworzenia zawartości strony
internetowej przez użytkownika lub grupy użytkowników.
- Uczestnicy mogą sami tworzyć witryny tematyczne.
- W ten sam sposób, uczestnicy mogą tworzyć swoje własne źródła bazy danych (zamieszczając
literaturę przedmiotu, ale również linki do zasobów dostępnych w sieci)
- możliwe jest również utworzenie słownika terminów wykorzystywanych do szkolenia na podstawie
materiałów szkoleniowych
- można również tworzyć podręczniki i raporty.
Na koncie Gmail przydatne w pracy grupowej mogą być aplikacje takie jak Google Drive i Google
Conceptboard, używające technologii nadawania strumieniowego z możliwością edycji. Bez względu
na to, gdzie uczestnik się znajduje może zdalnie pracować nad pomysłem lub projektem. Aplikacja
daje możliwość przedstawienia wcześniej przygotowanych materiałów, jak dokumenty tekstowe, pliki
PDF., prezentacje, zdjęcia itp. Podczas pracy zdalnej, uczestnicy mogą wymieniać uwagi na temat
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przesłanego materiału. Ten typ użytkowania aplikacji Google w edukacji nazywa się G-edukacja i staje
się coraz bardziej popularny.

SLACK to nowa platforma do pracy grupowej i współpracy zespołowej. Może być bardzo użytecznym
narzędziem w komunikacji edukacyjnej i procesie pracy. Slack jako platforma komunikacji działa na
podobnej zasadzie co grupy na Facebooku. Na Slack uczestnik może stworzyć własny kanał, a
następnie zaprosić i dodać tam wybranych użytkowników. Na kanale można współdzielić notatki,
wymieniać pliki z innymi uczestnikami, wysyłać wiadomości i korzystać z wyszukiwarki. Slack działa w
czasie rzeczywistym i wspiera wiele znanych narzędzi, takich jak Dropbox czy Google Docs. Slack daje
wiele możliwości współpracy, pozwalając na tworzenie grup na wielu poziomach (do komunikacji, do
pracy) oraz podgrup. Slack łączy ze sobą możliwość komunikacji i zdalnej współpracy nad projektem.

Platformy e-learningowe
Konieczność kształcenia ustawicznego oraz stały wzrost dostępności technologii
informacyjno-komunikacyjnych sprawiają, że kształcenie na odległość (e-learning) staje się
jedną z popularniejszych metod edukacji. Jedną z najbardziej znanych wśród platform elearningowych jest Moodle. Jest to otwarty (Open Source) i darmowy system do
prowadzenia zajęć zgodnie z zasadami e-learningu. Uczestnicy kursu uczą się interakcji z
materiałem szkoleniowym, przygotowują materiały dla innych oraz komunikują się i
współpracują ze sobą. Jest to system zgodny ze standardem SCORM, co pozwala trenerowi
na tworzenie własnych treści (np testów) w niezależnych narzędziach, które obsługują ten
standard, takich jak np. Adobe Captivate. Podstawowymi elementami kursu w Moodle są
następujące:
- Linki do stron internetowych
- Katalogi plików
- Teksty i obrazy
Moodle pozwala także na dodawanie interaktywnych materiałów szkoleniowych,
takich jak:
- Ankiety
- Głosowanie
- Lekcje
- Quizy
- warsztaty
Istnieją również działania, które umożliwiają interakcję uczniów. Są one
wykorzystywane do tworzenia społeczności wokół danego materiału / przedmiotu, który ma
postać:
- Forum
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- Czatu
- Glosariusze (studenci i / lub trener może uzupełnić słowniki)
- Materiały Wiki
- Zadania (zdolność do przeglądu i dostarczenie informacji zwrotnej)
- Moduły, które pozwalają na inne rodzaje interakcji - na przykład planowanie
spotkania ze sobą.
Ważną funkcją Moodle jest możliwość zarządzania uczącymi się. Funkcja ta obejmuje:
- Dostęp do informacji o uczestnikach kursu
- Podział uczestników na grupy
- Rejestracja i kalendarz
- Śledzenie aktywności studentów i ich ocena
- Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy
Ocena jest jednym z najważniejszych zadań platformy Moodle. Standardowe skale obejmują
przypisanie wartości 1-100%. Trenerzy mogą definiować własne skale oceny dostosowane do
konkretnych celów. Wykazy oceny mogą być eksportowane w formacie tekstowym lub arkuszu
kalkulacyjnym.

5.6 Dystrybucja
Wszelkie treści edukacyjne mogą być publikowane na platformie e-learningu Moodle 3.0. Jest to
bardzo wygodny sposób na publikowanie materiałów dydaktycznych. Administratorem może być
trener. Ma możliwość umieszczenia dowolnego materiału - plików tekstowych, audio i wideo, linków
do odpowiednich stron internetowych. Platforma daję także możliwość współdziałania nauczyciela
prowadzącego kurs i jego uczestników. Tak więc, pomimo faktu, że trener zdecyduje się na
formalnym aspekcie tworzenia i uruchamiania samego kursu, jego współtwórcami mogą być także
uczestnicy, umieszczają na platformie (w granicach określonych przez nauczyciela, a biorąc pod
uwagę możliwości techniczne platformy) wpisy, własne materiały, linki, tworzą galerie i bazy danych.
Sposób umieszczania materiałów na platformie zależy od jej konstrukcji - możliwe jest zarówno
załączanie gotowych plików wcześniej przygotowanych przez nauczyciela w wybranym przez niego
programie lub wprowadzanie treści przy użyciu narzędzi specjalnie przygotowanych przez twórców
platformy.

Istnieje kilka możliwości publikowania materiałów wideo w Internecie. Najbardziej popularnymi są:
Youtube
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Vimeo
Dailymotion
Każdy z nich pozwalaj trenerowi otworzyć prywatny kanał z materiałami wideo przygotowanymi dla
uczestników. YouTube posiada własny edytor napisów i narzędzia, dzięki którym można dodać napisy
w różnych językach. Treść prezentacji i materiałów graficznych oraz tekstowych może zostać
opublikowana na Dysku Google lub Slideshare. SlideShare jest stroną Web 2.0 opartą na usłudze
hostingu slajdów. Użytkownicy mogą przesyłać pliki prywatnie lub publicznie w następujących
formatach: PDF, PowerPoint, Keynote lub prezentacji OpenDocument. Slajdy można następnie
oglądać na samej stronie, urządzeniach mobilnych lub osadzone na innych witrynach. SlideShare jest
przydatny do komunikacji grupowej w trakcie edukacji, jeśli trener pragnie przedstawić materiały w
prosty sposób za pomocą prostego narzędzia.

5.7. Uwagi końcowe na temat wykorzystania narzędzi ICT
Oczywistym jest, że zastosowania narzędzi ICT w edukacji są nieograniczone. Jednak ważne jest, aby
pamiętać, że narzędzia te powinny zawsze służyć metodologii i celom treningowych, nigdy ich nie
przesłaniając.
Projektując materiały internetowe, trenerzy powinni również wziąć pod uwagę pewne zasady elearningu:

- Zasada Multimediów: Dowody wskazują, że słowa i grafika bardziej sprzyjają uczeniu się, niż sam
tekst bądź grafika. Ze zrównoważonym wykorzystaniem tych dwóch elementów, zarówno kanały
słuchowe i wzrokowe są zaangażowane w uczenie się.

- Sąsiedztwo/kombinacja: Media w połączeniu (tekst, wykresy, dźwięk itd.) Muszą zostać
umieszczone w taki sposób, który pozwala uczącym się natychmiast rozpoznać połączenia między
nimi.

- Spójność: Gdy uczniowie nie mają doświadczenie z wykorzystaniem multimediów w edukacji,
wszystkie niepotrzebne informacje w wiadomościach multimedialnych powinny zostać
wyeliminowane (zarówno dźwięki, obraz czy słowa), ponieważ mogą one zmniejszyć efektywność
uczenia się i powodować utratę koncentracji.
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