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Innowacyjne nauczanie i uczenie się - projekt międzynarodowy
Rodzaj oferty: Kursy

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative
collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7
europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli
w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim
stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

Projekt promuje rozwijanie i pogłębianie umiejętności pracy w zespole. Z badań IBE
wynika, że ta forma organizacji pracy nie jest często stosowana przez nauczycieli,
którzy obawiają się utraty kontroli nad przebiegiem takiej lekcji, mają też trudności
w ocenie wkładu pracy poszczególnych uczniów w końcowy rezultat pracy
zespołowej. Z drugiej strony umiejętność pracy zespołowej jest wysoko ceniona
przez pracodawców, którzy też od lat stwierdzają jej niewystarczający poziom u
absolwentów szkół, poszukujących pracy.
W ramach projektu przewiduje się:
• przeprowadzenie cyklu warsztatów (3 warsztaty - maj 2016, luty 2017 i maj
2017), adresowanego do uczestników szkoleń, przedstawicieli samorządów i
resortów odpowiedzialnych za edukację, organizacji wspierających edukację
• udział w szkoleniu online, które ruszy w październiku i trwa około 6 tygodni.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, przyszłych nauczycieli oraz osób
szkolących kadrę nauczycielską.
Myślą przewodnią tych szkoleń jest zaadaptowanie przekazywanych rozwiązań na
lekcjach z uczniami w szkołach i w ramach kształcenia nauczycieli.
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Materiały szkoleniowe, w tym scenariusze lekcji, będą dostępne bezpośrednio na
stronie projektu http://colab.eun.org/home
, podobnie jak platforma szkoleniowa. Już obecnie można znaleźć tam ciekawe
filmy video dotyczące innowacyjnych form prowadzenia lekcji, w tym z użyciem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie! Ze strony
Instytutu osobami udzielającymi informacji są p. Agnieszka Rybińska (
a.rybinska@ibe.edu.pl, tel. 22 241 71 28) oraz p. Olga Wasilewska (
o.wasilewska@ibe.edu.pl, tel. 22 241 71 09).

Wysokość czesnego: 0
Długość trwania kursu: maj 2016-maj 2017
Słowa kluczowe: metody nauczania, dydaktyka
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