GOŚCIE Z WIELKIEJ BYTANII W MURACH UCZELNI
Radom, 10-13.III.2014
W dniach 10-13.III.2014 w Radomiu gościli przedstawiciele strony partnerskiej projektu
Comenius Regio „NEW SKILLS: Learning for Success”. Brytyjscy pracownicy przedszkoli,
szkół podstawowych oraz Uniwersytetu Johna Moore’a w Liverpoolu w ramach „job
shadowing” mogli zapoznać się z metodami wykorzystania TIK w pracy radomskich placówek
oświatowych i UTH.
Pierwszym odwiedzonym miejscem był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II
w Radomiu, którego Dyrektor p. Halina Marciniak z wielkim zaangażowaniem opowiedziała
historię powstania i rozwoju placówki wspierającej edukację dzieci o SPE. Delegacja
nauczycieli z gminy Sefton (UK) mogła także zwiedzić mury tamtejszej szkoły podstawowej
i gimnazjum oraz pracownie rehabilitacyjne.
Kolejnym punktem była wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Radomiu,
partnera radomskiego konsorcjum realizującego projekt Comenius Regio. Goście nie tylko
obserwowali pracę nauczycieli i uczniów, zwiedzili szkolne pracownie, ale także uczestniczyli
w zajęciach szkolnego koła eTwinning.

Razem z uczniami goście z Wielkiej Brytanii mieli za zadanie przygotowanie krótkiej
prezentacji nt. ich zainteresowań. Komunikacja w języku angielskim okazała się większym
wyzwaniem niż praca z wykorzystaniem TIK. Mimo początkowej bariery językowej radość
dzieci i dorosłych na koniec spotkania była ogromna.

Po południu członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe
Perspektywy”, funkcjonującego w murach szkoły, przygotowali spotkanie dla rodzin uczniów.
Celem było stworzenie albumu fotografii rodzinnych w programie SmileBox. Goście mogli
poznać cel i zakres wykorzystania TIK w spotkaniach prowadzonych dla rodziców.

W programie wizyty w Radomiu nie zabrakło także spotkania z najmłodszymi
wychowankami radomskich placówek. Goście odwiedzili Publiczne Przedszkole nr 11, gdzie
mogli zapoznać się z działania edukacyjnymi i wychowawczymi stosowanymi w pracy
z dziećmi oraz ich rodzicami. Niezwykłą atrakcją była zabawa dzieci z edukacyjnym robotem
BeeBot, którą prowadzili angielscy nauczyciele. Mimo różnych języków dzieci chętnie
włączyły się do zabawy w programowanie „mechanicznej pszczółki”.

Edukacyjne BeeBoty mogli poznać także studenci kierunku Pedagogika z Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego.
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i edukacji wczesnoszkolnej z wielkim zainteresowaniem nie tylko przyglądali się, ale także
poznawali w praktyce tajniki programowania edukacyjnych robotów oraz ćwiczyli swoje
umiejętności pracy z aplikacjami edukacyjnymi na iPadach. Jako rewanż goście mogli poznać
i poćwiczyć z programem Baltie, służącym do nauki programowania już od wieku
przedszkolnego.
W ramach wizyty na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH goście uczestniczyli
także w zajęciach z języka rosyjskiego dla studentów filologii angielskiej. Spotkanie było
okazją m.in. do wymiany doświadczeń nt. edukacji językowej w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

W dalszej części spotkania, przygotowanego w murach Uczelni przez prof. Annę
Zamkowską, prof. Barbarę Skałbanię oraz dr Katarzynę Ziębakowską-Cecot, przedstawiciele
strony brytyjskiej i polskiej projektu Comenius Regio omówili możliwości wykorzystania
platformy internetowej do wspomagania komunikacji między grupą sterującą w Radomiu
i Liverpoolu.
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