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Projekt europejski BABELIA - Szkolenia dla nauczycieli językowych 
wykorzystujących e-learning. 
 
W ramach programu Leonardo da Vinci Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w 
Łodzi bierze udział w projekcie pilotażowym BABELIA - Szkolenia dla nauczycieli 
językowych wykorzystujących e-learning. 
 
Projekt został wymyślony, aby pomóc nauczycielom języka obcego, którzy uczą 
tradycyjnymi metodami, dostosować się do nowej metody nauczania - kursów 
elektronicznych. Rezultatem projektu będą produkty, które pozwolą nauczycielowi nabyć 
umiejętności potrzebne do tworzenia i dostosowywania zawartość i struktury kursu bez 
potrzeby korzystania z usług asystenta IT. Ponadto, stworzone narzędzia nie tylko pomogą w 
przygotowaniu elektronicznych kursów, ale będą mogły zostać użyte do projektowania 
tradycyjnych i mieszanych kursów. 
 
Partnerzy projektu pochodzą z 9 krajów europejskich. Koordynatorem jest prywatne centrum 
nauki i konsultingu FASE z Hiszpanii. Konsorcjum jest zróżnicowane, co pozwoliło na 
porównanie podejścia do nowych technik w nauczaniu języków w poszczególnych krajach i 
przez instytucje różnego typu (publiczne, non-profit i prywatne). Dzięki temu produkty 
projektu są lepiej dostosowane do istniejących warunków w poszczególnych krajach. 
 
Podstawowym rezultatem projektu jest kompletny program szkoleniowy wprowadzający krok 
po kroku w tajniki nowoczesnych technik używanych do edukacji językowej.     
Program składa się z czterech modułów, które zostały uporządkowane w kolejności od 
modułu teoretycznego do praktycznego. 
 
Moduł 1: Konceptualizacja i metodologia nauczania na odległość i przez Internet. 
 
Moduł został stworzony przez uczelnię Formastur z Hiszpanii i stanowi wstęp do teorii 
edukacji w otoczeniu online, porównując je do koncepcji nauczania na odległość, 
tradycyjnego nauczania, itd. 
 
Moduł 2: Zasoby ludzkie: studenci, trenerzy, motywacja, nauczanie, itp. 
 
Moduł został stworzony przez Linguapolis, uniwersytet w Antwerpii. Moduł przedstawia rolę 
wszystkich osób pracujących w centrum nauczania wirtualnego.  
 
Moduł 3: Zawiera informacje i przykłady wykorzystania narzędzi i zasobów multimedialnych 
w metodach nauczania. Stworzony został przez Izbę Handlową w Lyonie. Moduł ten jest 
przydatny jako ogólny opis wszystkich narzędzi, oraz zbiór porad, w jaki sposób te narzędzia 
mogą być wykorzystane w procesie nauczania. 
 
Moduł 4: Produkcja materiałów multimedialnych dla potrzeb nauczania języków. 
 
Moduł stworzony przez uczelnię Eurotechniki z Grecji. Jeśli uważasz, że posiadasz 
wystarczającą wiedzę, aby rozpocząć produkcję własnych materiałów, ten moduł pomoże ci 
znaleźć najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób tworzenia materiałów niezbędnych dla 
nauczyciela językowego, jakimi są pliki dźwiękowe najwyższej jakości oraz nagrania.  
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Kurs szkoleniowy został przetestowany przez grupę nauczycieli, którzy po jego zakończeniu 
podkreślali dobre przygotowanie materiałów, właściwy, przejrzysty układ kursu i prostotę w 
jego obsłudze. Dominowały pozytywne opinie, co utwierdziło nas w osiągnięciu zakładanego 
celu. Z drugiej strony uczestnicy zauważyli, że największe kłopoty sprawiły im moduły 
praktyczne, które wymagały pewnych umiejętności pracy w programach komputerowych, a 
przede wszystkim dostępu do potrzebnych aplikacji. 
 
Program szkoleniowy znajduje się na platformie internetowe www.babelia.info , na której 
ponadto nauczyciel może skorzystać z: 
 

- Bazy danych zasobów do nauki języków, uporządkowaną według języków, poziomów 
(na podstawie ECCRFL) oraz rodzajów zasobów (nagrania wideo, ćwiczenia, 
rozumienie ze słuchu, itp.). Materiały te można wykorzystać zarówno w czasie 
codziennych zajęć, jak i kursów online.   

- Forum dyskusyjnego dla profesjonalistów, gdzie można przedstawić swoje pomysły  
i wymienić doświadczenia ze znajomymi z innych krajów, którzy na co dzień stykają 
się z takimi samymi problemami. 

- Katalog linków przydatnych w zawodzie nauczyciela językowego. 
 
W wyniku realizacji projektu portal www.babelia.info będzie dostępny jako komórka 
"one-stop shop" (OSS) gdzie nauczyciele języków znajdą najbardziej nowatorskie 
narzędzia i zasoby, które pozwolą im zaprojektować ich kursy jak również przeszkolić 
samych siebie. 
Portal będzie darmowy i na początku będzie dostępny w dziewięciu różnych językach 
europejskich, ale przewiduje się, jego rozszerzenie przy udziale większej liczby Europejskich 
partnerów.  
Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką eLearningu do odwiedzenia 
stron projektu, skorzystania z narzędzi i podzielenia się swoimi opiniami.  
 
Marcin Podogrocki 
 
 


