W lutym 2016 r. szkoły Fundacji Primus aplikowały
do programu Erasmus Plus w sektorze Edukacja
Szkolna – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.
Otrzymaliśmy dofinansowanie

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na realizację dwóch projektów:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47

„Technologie informacyjno-komunikacyjne i nauczanie dwujęzyczne drogą do budowy
nowoczesnej szkoły”
Kwota dofinansowania: 143 243 PLN
15 uczestników projektu:
• Kursy CLIL w edukacji wczesnoszkolnej – 3 nauczycieli
• Kursy TIK – 9 nauczycieli
• Kursy CLIL w drugim etapie edukacyjnym – 3 nauczycieli

Niepubliczne Gimnazjum nr 9

„Udział w specjalistycznych kursach kulturoznawczo-metodycznych dla rozwoju
nauczania dwujęzycznego w Niepublicznym Gimnazjum im. R. Schumana Fundacji Primus”
Kwota dofinansowania: 168 276 PLN
15 uczestników projektu:
• Kursy kulturoznawcze: Anglia, Walia, Irlandia, Szkocja, Francja, Niemcy, Hiszpania –
10 nauczycieli
• Kursy CLIL - 4 nauczycieli
• Kurs General English – Dyrektor NG

* CLIL - Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe).
* TIK - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne.

CLIL w edukacji wczesnoszkolnej
International Study Programmers - Gloucester
Agnieszka Nowakowska, Mariola Ozimek i Katarzyna Król

CLIL to metoda nauczania dzieci polegająca na integrowaniu treści zawartych
w podstawie programowej z językiem obcym. W metodzie CLIL wybrane treści programowe
przedstawione zostają w języku angielskim. Dzięki temu, dzieci traktują język obcy jako
naturalne narzędzie komunikacji. Wszystkie strategie uczenia poprzez CLIL zakładają
wychodzenie od tego, co już dziecko wie na dany temat i rozszerzanie tej wiedzy
o nowe treści.

„Bezcennym doświadczeniem były wizyty w okolicznych szkołach i obserwacja
prowadzonych w nich lekcji. Zyskałyśmy szeroką gamę nowych pomysłów, umiejętności oraz
materiałów do nauczania dzieci bazując na ich znajomości języka angielskiego.”

„Udział w projekcie był dla nas inspiracją, szansą i możliwością rozwijania umiejętności
i doskonalenia warsztatu naszej pracy. Wróciłyśmy z wieloma pomysłami, które mamy
nadzieję wykorzystać w codziennej pracy, aby nasze lekcje były jeszcze ciekawsze
i atrakcyjniejsze dla naszych uczniów.”

Kursy Kulturoznawczo-Metodyczne
dla nauczycieli gimnazjalnych uczących języka angielskiego

„Wróciłam z mnóstwem ciekawych materiałów, praktycznie gotowych do
zastosowania w pracy z uczniem. Z ciekawymi pomysłami na to jak
urozmaicić zajęcia, jak uczyć o kulturze Wielkiej Brytanii, by było
to interesujące dla uczniów.”
„Poza ściśle kulturoznawczymi zagadnieniami mówiliśmy również
o języku, żywym, ciągle zmieniającym się, o idiomach, zapożyczeniach,
powiedzeniach, tworzeniu słów, o tym co już zostało zamienione przez
nowe lub zupełnie zniknęło ze słownika.”
Ewelina Nowak

Anglia, Norwich Institute of Language Education

„Udział w kursie był dla mnie wspaniałym doświadczeniem, zarówno pod
względem językowym, jak i metodycznym. Po pierwsze, miałam okazję
w 100% "zanurzyć" się w języku angielskim. Co więcej, nawiązałam nowe,
międzynarodowe znajomości. Po drugie, na kursie pozyskałam nowe
umiejętności i pomysły jak korzystać z technologii cyfrowych w nauczaniu
języka angielskiego. Po trzecie, miałam okazję zapoznać się bezpośrednio
z kulturą Walii oraz Walijczykami. Pozyskałam materiały pomocne
w nauczaniu języka w oparciu o zagadnienia kulturowe tego
anglojęzycznego regionu, co bardzo mi się przyda w prowadzeniu mojego
autorskiego przedmiotu "Wiedza o krajach anglojęzycznych".
Justyna Opalińska

Walia, International Study Programmes w Cardiﬀ

„Na kursie poznałam wielu doświadczonych nauczycieli pracujących
w różnych krajach. Największym zaskoczeniem kursu była dla mnie wymiana
doświadczeń z nauczycielami szwedzkimi, którzy pracują zupełnie innymi
metodami pracy i w innych realiach niż nauczyciele z Polski, Czech, Rumunii czy
Chorwacji. W Szwecji, gdzie dzieci uczą się angielskiego od najmłodszych lat i
mają kontakt z oryginalnym językiem w telewizji i mediach, poziom znajomości
angielskiego jest bardzo wysoki.”
Joanna Szwedzińska

Szkocja, International Study Programmes w Dunfermline

‘Bringing literature to life in the classroom’
“The course really did deliver. Quality teaching by experienced, professional teachers
who perfectly tune into what secondary-school teachers require and want from such
a course. It will not only be of significant benefit to my literature classes but also to my
general English classes at Primus. As a teacher, I feel inspired to put into practice what
I have learned and hopefully I will be able to motivate my students and make the
subject of English literature even more interesting for them”.
Jayne Freeman-Zolotenki

Irlandia, Alpha College w Dublinie

Kursy CLIL dla nauczycieli uczących w klasach 4-6

„Głównym celem metodologii CLIL jest uczenie przedmiotu
poprzez język inny niż ojczysty. To istotne w zmieniającym
się świecie, w którym kładzie się nacisk na odnajdywanie
własnej drogi w wielokulturowym i zmieniającym się
otoczeniu. Dzięki rozwojowi umiejętności uczenia się
poprzez
język,
nabywamy
nową
kompetencję
komunikacyjną oraz wrażliwość kulturową. To wszystko daje
nam nowe spojrzenie na rzeczywistość.
W trakcie kursu w Cambridge zdobywałam wiedzę właśnie
poprzez drugi język. Wzbogaciłam tym samym nie tylko
swoje przygotowanie metodyczne jako nauczyciel,
ale i poprawiłam swoje umiejętności komunikacyjne.
Bezcenne były tu spotkania z innymi nauczycielami, z którymi
dzieliliśmy się doświadczeniami i wiedzą o różnych
systemach edukacyjnych. Przede wszystkim jednak
zarażaliśmy się pasją dla edukacji.”
Anna Krześniak

nauczycielka historii – Kurs CLIL w Bell Cambridge

„Nauczyłam się wielu nowych rzeczy oraz otrzymałam
mnóstwo materiałów związanych ze specyfiką nauczania
matematyki. Poznałam bardzo ciekawe metody prowadzenia
lekcji, na których uczeń się nie nudzi, jest cały czas aktywny,
a poprzez zadania stawiane przed nim uczy się zarówno
języka, jak i omawianego zagadnienia. My – nauczyciele,
zostaliśmy postawieni w roli uczniów i mogliśmy sami
przekonać się na czym polegają te aktywności a później
omówić ich zalety lub wady z punktu widzenia nauczyciela.
Myślę, że doświadczenia i metody poznane w trakcie kursu
pomogą mi w pracy z uczniami nie tylko na lekcjach
dwujęzycznych i sprawią, że moje lekcje będą jeszcze
bardziej atrakcyjne dla uczniów.”
Sylwia Rosa

nauczycielka matematyki – kurs CLIL w Gloucester

„W Norwich - mieście, które zachowało unikatowy staroangielski styl - uczestniczyłam
w zajęciach dotyczących CLIL-u, które prowadził Phil, wesoły i charyzmatyczny pasjonat
tej metodologii. Bardzo ciekawy był wykład „Embracing storytelling“, który wygłosił Jamie
Keddie. Podczas wieczoru ‘Touchable Dreams’ Jeremy Harmer i Steve Bingham pokazali nam
jak muzyka i poezja mogą wspomóc naukę języka.”
Kinga Lenart

nauczycielka przyrody – kurs CLIL w Norwich

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
Do Szkoły EUROPASS we Florencji udały się:
Lidia Bodaszewska, Edyta Bogucka, Joanna Kaśnikowska, Agnieszka Kwiatkowska,
Weronika Laskowska, Anna Jedlikowska, Hanna Rychter, Natalia Grochała
oraz Marzena Leśniewska.
„Każdego dnia poznawałyśmy kilka programów. Zdecydowana większość
z nich była dla nas nowością. I bardzo dobrze! Po to tam pojechałyśmy,
aby poznać nowe programy i aplikacje. Coś, co śmiało możemy wykorzystać
w szkole - nauczyć naszych uczniów lub przygotować wspaniałe zajęcia w
oparciu o nowy program. Śmiało możemy powiedzieć, że na każdy nauczony
program wymyśliłyśmy zastosowanie w szkole. To będzie niewątpliwa wartość
dodana do naszych zajęć!”
„Poznałyśmy platformy edukacyjne takie jak Edmodo i Moodle, alternatywę
dla popularnego programu Kahoot, narzędzia do tworzenia interaktywnych
prezentacji Google Slides i Canvas, nowoczesną aplikację do nauki słownictwa
Quizlet oraz internetowe rozwiązania pomocne w ocenianiu kształtującym.”
„Kursy realizowane w ramach zagranicznych mobilności są doskonałą –
trudną do przecenienia – formą podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji
zawodowych nauczycieli. Ciekawe, innowacyjne metody nauczania podczas
licznych kontaktów z uczestnikami kursów z wielu, często „egzotycznych”
dla Europejczyka krajów, w sposób znaczący wpłynęły na podniesienie naszych kompetencji
zawodowych, stały się dla nas inspiracją do weryfikacji dotychczasowych poglądów, zachowań oraz
metod nauczania.”
„Bajecznie kolorowe stroje, piękne pióropusze, flagi powiewające na
delikatnym, ciepłym wietrze. Rytmiczna muzyka, gwar miasta, tłumy
uśmiechniętych turystów i … my jako reporterki! W ramach naszego kursu
otrzymałyśmy zadanie, aby nakręcić film dokumentalny z obchodów Dnia
Świętego Wawrzyńca A więc z telefonami w dłoni i dużym entuzjazmem
podążamy za paradą – obserwujemy, notujemy, przeprowadzamy wywiady
zarówno z turystami, jaki i uczestnikami barwnej parady. Zadajemy masę pytań,
oczywiście po angielsku. Wszystko nagrywamy, by potem, już w zaciszu szkoły
Europass, zmontować film, który odda wspaniałą atmosferę tego dnia.”
„Te kursy były też świetną okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami
z innych krajów. Poznałyśmy wspaniałych nauczycieli z Bułgarii, Hiszpanii,
Niemiec i Węgier. Dowiedziałyśmy się, jak w innych szkołach wykorzystywane
są w czasie zajęć nowoczesne technologie, ocenianie kształtujące i zgodnie
przyznajemy, że nasz Primus wypada naprawę świetnie!”

Kursy CLIL dla nauczycieli gimnazjalnych
„Z mojego punktu widzenia
bardzo ważną cechą CLIL jest
podejście do ucznia jako jednostki
myślącej, zdolnej dokonywać
samooceny
pracy
własnej
oraz
grupowej.
CLIL
uczy
samodzielności, analizy, syntezy,
wreszcie
kreatywności
czyli
umiejętności
przydatnych
na każdym etapie nauki oraz
w dorosłym życiu. W
procesie
nauczania dowolnego przedmiotu
szkolnego,
np.
historii
zapamiętanie faktów jest bardzo
ważne, ale patrząc na sprawę przez
pryzmat CLIL, to dopiero początek
drogi do uzyskania maksymalnego
efektu. Ponad zapamiętywaniem
powinno
zajść
rozumienie,
stosowanie wiedzy, a następnie
zdolność do analizy, oceny
i kreatywności czyli swobodnego
posługiwania się wiedzą, stawiania
nowych pytań i odpowiadania
na nie.”
Jacek Trojanowski
nauczyciel historii

„Przed wyjazdem miałam
mnóstwo wątpliwości: czy dam
radę, czy mój angielski jest
wystarczający, czy wybrany kurs
jest dla mnie odpowiedni.
Wszystkie
obawy
okazały
się nieuzasadnione. Okazało się, że
szkoła
jest
świetnie
zorganizowana, dba o każdy
aspekt funkcjonowania swoich
kursantów, oferuje wsparcie. Mam
nowych znajomych, mnóstwo
wrażeń,
nowe
umiejętności
zawodowe i językowe. Pobyt
w Brighton i udział w szkoleniu
uważam
za
wspaniałe
doświadczenie
zawodowe
i osobiste.”
Małgorzata Kułak-Osłowska
nauczycielka matematyki

„Kurs
był
świetnie
przygotowany merytorycznie,
prowadzący
w konkretnych
ćwiczeniach
przedstawiał
metody, które nauczyciele
pracujący z wykorzystaniem
CLIL mogą stosować. Kurs
obfitował
w
materiały
metodyczne wskazujące jak
przygotować lekcję metodą
CLIL, żeby uczniowie mogli z niej
jak najwięcej skorzystać. Były
to tzw. checklisty poziomu
komplikacji
języka,
pytań
otwartych i zamkniętych, celów
zajęć,
realizacji
celu
kształtowania
umiejętności
poznawczych.”

Adam Krupa

nauczyciel informatyki

„Bardzo chciałam poczuć się
jak uczeń, ponieważ tylko w ten
sposób mogłam zrozumieć
co dzieje się po drugiej stronie...
Na wiele aspektów swojej
pracy spojrzałam „świeżym
okiem”, stałam się także bardziej
otwarta na interdyscyplinarne
podejście
do
nauczania.
Z perspektywy, myślę, że był
to bardzo owocny czas, pełen
przemyśleń i refleksji. Praca
zgodnie
z
metodą
CLIL
jest
wyzwaniem,
wymaga
poznania i przygotowania,
jednakże wyzwala kreatywność
oraz
nieszablonowość,
a tacy pragniemy się czuć
i ...tak być postrzegani...”
Magdalena Szczygieł
nauczycielka fizyki

Kursy kulturoznawczo-metodyczne
dla nauczycieli drugiego języka obcego

„Na zajęciach poświęconych kulturze hiszpańskiej w bardzo ciekawy
sposób zaprezentowane zostały wybrane elementy kultury wysokiej
i popularnej oraz sposoby wprowadzania ich na zajęciach w szkole.
Miałyśmy także możliwość obserwować przebieg egzaminów
DELE - certyfikatu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego.
Było to niezwykłe doświadczenie, które pozwoli nam jeszcze lepiej
przygotowywać naszych uczniów do tychże egzaminów.”
Anna Wyrzykowska, Maria Wieczorkiewicz
Tarragona, Hiszpania

„Staż obejmował wykłady, konferencje oraz zajęcia praktyczne
na temat zmian w społeczeństwie francuskim (historia imigracji, zasada
laickości państwa, prawa kobiet, sytuacja polityczna, współczesna
młodzież). Inna część stażu dotyczyła nowych technik nauczania języka
obcego: aktywnej nauki gramatyki i słownictwa, gier i zabaw
językowych, wykorzystania nowych technologii do tworzenia
materiałów dydaktycznych.
Dwa tygodnie pobytu we Francji to bezcenny czas dla nauczyciela
języka francuskiego, w zasadzie konieczność zawodowa- odświeżenie
znajomości „żywego”, codziennego języka, zanurzenie w kulturze
i zwykłym codziennym życiu kraju, którego języka z całym bogactwem
kulturowym uczy.”
Anna Zbytniewska, Katarzyna Lewandowska

Vichy, Francja

„Będąc w Berlinie mogłam znowu wejść w rolę uczennicy, co było
bardzo odświeżającym doświadczeniem. Dzięki wykładom i zajęciem
w terenie miałam możliwość poznać życie kulturalne Berlina
od podszewki. Koniecznie muszę wrócić tam z moimi uczniami, żeby
pokazać im to, co pokazali mi prowadzący zajęcia Berlińczycy
i żeby wspólnie odkryć kilka nowych miejsc.”
Agata Świętkochowska

Berlin, Niemcy

