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

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

Partnerstwo opracuje 3 rezultaty 
intelektualne, którymi są:
1. Opracowanie zestawu ćwiczeń ARTinLAN 

opartego na wynikach kwestionariusza 
identy�kującego kompetencje kluczowe 
CEFR na poziomie A1 i A2, których 

     nauczanie jest stosunkowo trudne.
2. „Globalna wirtualna wioska ARTinLAN”, 

wirtualna platforma do przechowywania 
twórczych działań dzieci i miejsce dla 
nauczycieli do wymiany doświadczeń i 
działań.

3. Metodologia ARTinLAN: Opierając się na 
doświadczeniach edukacyjnych z działań 
ARTinLAN i Global Virtual Village 

     nauczycieli i uczniów, zostanie stworzona
    metodologia ARTinLAN oraz dobre 

praktyki.
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W dniach 26-28 listopada partnerzy uczestniczyli 
po raz pierwszy  w spotkaniu 
inauguracyjnym w Vejle (Dania). 
Celem było poznanie się, opracowanie strategii i 
planów działania dla działań projektowych oraz 
zaplanowanie pierwszej fazy projektu.

Spotkanie inauguracyjne

W dniach 6-7 marca 2019 r. Partnerstwo 
uczestniczyło w drugim międzynarodowym 
spotkaniu w Adanie (Turcja). 
Podczas spotkania partnerzy wybrali kluczowe 
kompetencje CEFR, na których będzie opierał się 
zestaw ćwiczeń ARTinLAN.

Drugie międzynarodowe 
spotkanie w Adanie

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