Improving Teaching Methods for Europe

Katedra Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK
zaprasza do udziału w seminarium
“Improving Teaching Methods for Europe”
w dn. 27.05.2017r.

Improving Teaching Methods for Europe (ImTeaM4EU) to projekt realizowany w latach 2014 – 2017r. przez 10
partnerów sektora edukacji z pięciu krajów ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+ partnerstwa
strategiczne.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia metodycznego nauczycielom w zakresie rozwijania kompetencji
uczniów w wieku 12-20 lat w trzech obszarach:
- języków obcych (niemieckiego i angielskiego),
- nauk przyrodniczych/matematyki/techniki oraz
- problematyki społeczno-obywatelskiej, aby ciekawie i efektywnie uczyć o Europie.
Współpraca Ministerstwa Szkolnictwa Północnej Nadrenii-Westfalii z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w
Toruniu (Polska), Uniwersytetem w Mariborze (Słowenia), szkołami w Estonii, Słowenii, europejskimi szkołami i
Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli w Niemczech, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Szwajcarii oraz firmą
"Planpolitik" umożliwiła wielowymiarową analizę sytuacji i zainteresowań uczniów oraz potrzeb nauczycieli we
wskazanych obszarach podczas konstruowania scenariuszy zajęć, gier strategicznych oraz platformy internetowej
(www.imteam4.eu) z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli. Szczególny akcent położono na opracowanie
innowacyjnych scenariuszy zajęć, stosując kooperatywne metody kształcenia.
Celem seminarium jest prezentacja, testowanie i ewaluacja rezultatów projektu Improving Teaching
Methods for Europe oraz ich upowszechnienie w środowisku nauczycieli różnych szczebli i typów szkół.
Seminarium jest też okazją do zaprezentowania wyników badań i osiągnięć nauki w zakresie nowoczesnego
nauczania oraz rozwijania kompetencji społecznych, aby efektywnie wdrażać rezultaty projektu ImTeaM4EU w
praktyce edukacyjnej.
Do udziału w seminarium zapraszamy nauczycieli różnych typów szkół oraz doradców metodycznych,
którzy chcą zaangażować się w upowszechnienie projektu w swoim środowisku. Udział w seminarium jest
bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o
udziale w seminarium. Bliższych informacji udziela dr Violetta Kopińska: violetta.kopinska@umk.pl. Zgłoszenia
przyjmujemy do dnia 22.05.2017r. za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie: Katedry Pedagogiki
Szkolnej UMK WNP: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kpsz-wnp.
W imieniu Organizatorów – pracowników Katedry Pedagogiki Szkolnej
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
Dr Violetta Kopińska
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PROGRAM SEMINARIUM
09.00- 09.15

Otwarcie seminarium

09.15-09.45

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
„Teaching Science for XXI Century. Tete bien faite” - E. Morin (wykład w j. polskim)

09.45-10.15

Dr hab. Waldemar Skrzypczak
Językoznawstwo kognitywne w konstelacji odniesień metodycznych

10.15-10.45

Dr Violetta Kopińska
Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego

10.45-11.15

Przerwa kawowa

11.15-11.45

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
Prezentacja strony projektu www.improvingteaching.eu

11.45-12.15

Mgr Regina Strzemeska
Uczenie się (we) współpracy

12.30-14.00

Prof. dr hab. Maria Deptuła
Interaktywny wykład
Wspomaganie rozwoju umiejętności
współpracy

Mgr Iwona Kretek, Mgr Regina Strzemeska
Warsztaty
Przegląd metod kooperatywnych
w projekcie ImTeaM4EU

Seminarium pod patronatem

