VALUE jest projektem finansowanym ze
środków Unii Europejskiej, a jego celem
jest wspieranie szkół w udoskonalaniu
procesów i rezultatów kształcenia
poprzez stosowanie praktyk związanych z
wielojęzycznością. Projekt VALUE oferuje
zestaw narzędzi i zasobów, dzięki którym
wielojęzyczność w edukacji formalnej
zyskuje dodatkową wartość.

W otwartej Europie wszystkie języki są ważne
Newsletter nr 4
Przedstawiamy czwarty newsletter projektu VALUE.

OSTATNIE DZIAŁANIA
Wydarzenia promujące/Dni Informacyjne oraz Wystawa
Oxfam
Dzień Informacyjny zorganizowany został 20 października w Domu Międzykulturowym w Arezzo. Od rana
nauczyciele przyprowadzili swoje klasy, by posłuchać informacji o rezultatach projektu Value i obejrzeć
wystawę. Po południu zorganizowaliśmy prywatną sesję dla osób z całej Europy zainteresowanych
zrozumieniem i poznaniem sposobu, w jaki organizacja Oxfam pracuje z migrantami. Następnie
zaprezentowaliśmy projekt nauczycielom i innym interesariuszom. Niektórzy z nauczycieli wzięli udział w
warsztatach dotyczących wielojęzyczności, prowadzonych przez Carlę Marsili, ekspertkę w tej dziedzinie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy obejrzeli wystawę, a Oxfam podjął gości niewielkim poczęstunkiem.
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CYPR:
Na Cyprze Dzień Informacyjny i Wystawa odbyły się w październiku i zakończyły dużym sukcesem. Do
chwili obecnej wystawę odwiedziło około 80 uczestników, przy czym kilku nauczycieli przyprowadziło
swoich uczniów. Podczas Dnia Informacyjnego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami
związanymi z nauczaniem języków i pielęgnowaniem języków rodzimych, a także zaprezentowano im
kilka działań dydaktycznych przegotowanych w ramach projektu. Następnie uczestnicy obejrzeli wystawę,
a także zapoznali się z wystawą w wersji online, dzięki dwóm komputerom udostępnionym na miejscu.

NIEMCY:
Wydarzenie upowszechniające w Niemczech odbyło się w sobotę 21 października, jednocześnie z
wystawą, stając się częścią dużego wydarzenia naukowego pod nazwą Lange Nacht der Wissenschaften.
Jest to najpopularniejszy w Niemczech festiwal nauki, odbywający się w Norymberdze, Fürth oraz
Erlangen, przyciągający tysiące zwiedzających. Setki osób wzięły udział w wydarzeniu i odwiedziły stoisko
VALUE, pytając o projekt i oglądając filmy, materiały i stronę internetową projektu. Odwiedzający należeli
do różnych grup – byli wśród nich pracownicy akademiccy, nauczyciele, przedstawiciele organizacji
publicznych, uczniowie, dzieci itd. Poniżej przedstawiono zdjęcia z wydarzenia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną

POLSKA:
Dzień Informacyjny projektu VALUE w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbył się 17 października,
gromadząc 40 uczestników. Wydarzenie miało na celu przede wszystkim:
-

Przedstawienie praktycznych rezultatów projektu VALUE, które mogą być przydatne dla
nauczycieli w ich codziennej pracy w szkole
Zachęcenie instytucji szkolących nauczycieli, uniwersytetów i organizacji pozarządowych do
włączenia materiałów z tego projektu do oferty szkoleniowej
Promocję wielojęzyczności w polskich szkołach, co nie jest tu powszechnym działaniem

Wystawa natomiast miała miejsce w dniach od 2 do 20 października w Liceum Akademickim przy ul.
Kilińskiego. Łódzka Wystawa w Polsce oparta była głównie na 4 językach obcych: angielskim, niemieckim,
ukraińskim i rosyjskim, ponieważ są to języki najpopularniejsze wśród uczniów. Niezwykle interesująca
była prezentacja przedstawiona przez uczniów z Ukrainy, dotycząca różnic między językami ukraińskim i
rosyjskim, które dla polskich uczniów są niemal nieodróżnialne.
Przy okazji odwiedzania wystawy, nauczyciele i uczniowie wyrażali swoje opinie przez kwestionariusze
ewaluacyjne. Większość wypowiedzi świadczy o tym, że wydarzenie było pozytywnie odebrane.
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OPINIE Z HISZPANII:
Dla zespołu USAL zabranie dzieci ze szkoły podstawowej na wystawę dotyczącą wielojęzyczności na
Wydziale Edukacji było niezwykłym doświadczeniem. Mimo że uczniowie szkół podstawowych i średnich
stanowią docelową grupę odbiorców dla studentów, którzy uczą się na naszej uczelni, zazwyczaj praktyki
nauczycielskie odbywają się w szkołach i widok młodszych dzieci w salach naszego wydziału nie należy do
częstych.
Odwiedziny na wystawie dotyczącej wielojęzyczności stały się okazją do przeniesienia rzeczywistości
szkolnej bliżej szkoleń dla przyszłych nauczycieli.
Uczniowie w wieku od 7 do 10 lat spędzili popołudnie w IUCE, gdzie poczęstowano ich „wielojęzycznymi”
przekąskami, stanowiącymi element zajęć.
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Jesteśmy dumni, że udało nam się z powodzeniem przejść ich surową ocenę!

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYM PROJEKTEM

KONTAKT Z NAMI
Strona internetowa projektu: www.valuemultilingualism.org
E-mail: info@valuemultilingualism.org
Facebook: https://www.facebook.com/valueerasmusproject/
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