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Projekt ARTinLAN to projekt w ramach 
programu Erasmus+, który promuje naukę 
języków obcych wśród uczniów szkół 
podstawowych. Ideą projektu jest opracowanie 
metodyki nauczania, która włącza formy 
artystyczne do nauczania języków obcych, 
a także stworzenie międzynarodowej 
przestrzeni cyfrowej dla nauczycieli, która 
umożliwi wymianę doświadczeń i wzajemne 
inspirowanie się do wypróbowania nowych 
form artystycznych na zajęciach językowych. 

Projekt ArtInLan

w w w. a r t i n l a n . e u

Celem projektu jest motywowanie uczniów 
do nauki języków obcych, ale także stworzenie 
kreatywnego, integracyjnego i pełnego zabawy 
środowiska uczenia się. 
Grupa docelowa to uczniowie w wieku 
od 6 do 11 lat, z naciskiem na uczniów, którzy 
mają problemy z nauką języków lub potrzebują 
dodatkowego wsparcia w nauce.

Projekt ARTinLAN zakończył się wielkim 
sukcesem. Sfinalizowaliśmy Globalną 
Wirtualną Wioskę i teraz możecie znaleźć 
gotowe zestawy ćwiczeń w odpowiednich " 
Domkach" Muzyki, Sztuk Wizualnych i 
Rzemiosła, Tańca, Dramatu i Kreatywnego 
Pisania. Znajdziecie tam również opinie 
nauczycieli z pilotażowych testów zajęć. 

Można tam również zapoznać się 
z podręcznikiem metodologicznym, 
filmami z konferencji końcowej, informacjami 
o projekcie i partnerach, jak również 
wiadomościami i informacjami kontaktowymi. 

Znajdź Globalną Wirtualną Wioskę tutaj. 
www.artinlan.eu

CELE GLOBALNA WIRTUALNA 
WIOSKA 



•  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)

PARTNERSTWO
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Podręcznik metodologiczny
Podręcznik metodologiczny oferuje wgląd 
w przesłanki i metody naukowe stojące 
za wykorzystaniem sztuki w nauce języków 
obcych. Znajduje się tam przewodnik, pokazujący, 
jak pracować z materiałami wyjściowymi, 
jak również dobre rady dotyczące roli nauczycieli 
i uczniów, a także wskazówki i porady od 
nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie.

Konferencja finalna
Konferencja finalna odbyła się jako 
wydarzenie online 26 listopada 2020 roku. 
Ponad 60 osób wzięło udział w spotkaniu, 
gdzie mogli obejrzeć prezentacje i aktywnie 
uczestniczyć w warsztatach. Sam możesz tego 
doświadczyć oglądając filmy z konferencji na 
www.artinlan.eu w zakładce Wydarzenia.

Ewaluacja
W raportach partnerów z testów pilotażowych (www.artinlan.eu - Metodologia) można 
zobaczyć, co nauczyciele mówili o uczestnictwie w projekcie. Można tam dokładnie sprawdzić, 
ile zajęć zostało przetestowanych, a także jakie są ich zdaniem korzyści dla dzieci, 
czy kompetencje, które zamierzali opanować, zostały osiągnięte oraz wiele innych wspaniałych 
informacji zwrotnych od nauczycieli wykorzystujących sztukę w nauczaniu języka dzieci 
w wieku 6-12 lat. 


