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Projekt ARTinLAN to projekt Erasmus +, 
który promuje naukę języków obcych wsród 
uczniów szkół podstawowych.
Idea projektu jest opracowanie metodologii
nauczania z wykorzystaniem form sztuki 
w nauczaniu jezyków obcych oraz opracowanie
międzynarodowej przestrzeni cyfrowej 
dla nauczycieli do wymiany ich doświadczeń 
i inspirowania sie nawzajem, aby 
wypróbowywać nowe formy artystyczne 
na zajęciach językowych.

Projekt ArtInLan
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Celem projektu jest zapewnienie uczniom
motywacji do nauki innych języków, ale także 
stworzenie kreatywnego, integrujacego 
i sprzyjajacego zabawie srodowiska do nauki.
Grupa docelowa to uczniowie w wieku 
od 6 do 11 lat, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów majacych problemy z nauką języków 
lub potrzebujących dodatkowego wsparcia 
w nauce.

Zestaw ćwiczeń ARTinLAN został 
przetestowany przez nauczycieli w krajach 
partnerskich. Każdy z nauczycieli powinien 
przetestować 4 ćwiczenia z listy i przekazać 
partnerowi swoją opinię i odczucia na ich temat 
do końca lutego 2020 r.,uwzględniając ich 
dobre strony i elementy problematyczne.

Globalna Wirtualna Wioska ARTinLAN 
została przetestowana przez nauczycieli 
i przystosowana do dalszego ogólnego użytku. 
Nauczyciele ze wszystkich krajów partnerskich 
zostali dodatkowo zapoznani z jej funkcjami 
podczas trzydniowego spotkania, które odbyło 
się w Brnie w dniach 6-8 listopada 2019 r.

Doświadczenie z testowania zestawu 
działań, jak i globalnej wirtualnej wioski  
zostanie również wykorzystane do 
przygotowania metodologii ARTinLAN. 
Dokument ten zostanie przygotowany na 
podstawie informacji zwrotnych od nauczycieli 
zarówno podczas ich szkolenia  jak i poprzez 
współpracę online.
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W dniach 4–5 listopada odbyło się czwarte 
spotkanie partnerskie w Brnie. Partnerzy oprócz 
omówienia bieżących spraw i planowania kolejnych 
kroków, zajęli się przygotowaniem szkolenia dla 
nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich.

Czwarte spotkanie 
partnerskie w Brnie

Szkolenie dla nauczycieli 
w Brnie
W dniach 6-8 listopada 2019r. w Brnie odbyło 
się szkolenie, w którym wzięło udział 27 
nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich. 
Jego głównymi celami było utrwalenie 
praktycznej wiedzy Globalnej Wirtualnej Wioski 
oraz planowanie i organizowanie współpracy 
wirtualnych klas w najbliższych miesiącach.

Warsztat online
Warsztat online to wydarzenie, w którym 
klasy z krajów partnerskich współpracują 
w globalnej wirtualnej wiosce z klasami 
partnerskimi. Warsztat odbędzie się 
w pierwszych miesiącach 2020 r.

•  Municipality of Vejle (Dania) - Koordynator projektu
•  University of Social Sciences SAN (Polska)
•  University of Cukurova (Turcja)
•  Skola Pelican (Czechy)
•  The Mosaic Art and Sound Ltd. (Wielka Brytania)
•  Viksjoforsbaletten (Szwecja)
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