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Główne tematy
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INNOWACYJNEJ 
METODY 
EDUKACYJNEJ

ZWIĘKSZENIA 
UMIEJĘTNOŚCI 
NAUCZYCIELI

STYMULOWANIE 
AKTYWNEGO 
UCZESTNICTWA I 
MOTYWACJI WŚRÓD 
UCZNIÓW KLAS V-VII

O projekcie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publikacja 
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w nich zawartość  merytoryczną
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Pierwsze spotkanie partnerskie 
zorganizowano w Sofii, Bułgaria, 2 i 3 

listopada 2017. Gospodarzem spotkania 
była szkoła 119 Secondary School 
“Academician Mihail Arnaudov”. 

 
Spotkanie koncentrowało się na głównej 

przedstawieniu wszystkim partnerom idei 
projektu, zaplanowaniu przyszłych działań 

oraz realizacji rezultatów. Partnerzy 
omówili również kwestie związane z 

zarządzaniem projektem i zaplanowali 
przyszłe zadania i działania w projekcie. 

 

Grupa docelowa
Poprzez wdrożenie tego projektu chcemy wesprzeć 

nauczycieli pracujących z uczniami klas V-VII. Wyróżniamy 
trzy podgrupy nauczycieli: 

1. Innowatorzy i inspiratorzy - są to profesjonaliści, którzy już 
przekształcają swoje klasy i swoim stylem nauczania 

motywują uczniów. nasz projekt uświadczy ich w 
przekonaniu, że są na dobrej drodze oraz dostarczy 

dodatkowych wskazówek, które pozwolą im na 
kontunuowanie innowacyjnych działań. 

2. Główny nurt - nauczyciele stosujący się do wymagań 
systemu edukacji, ale niechętnie stosujący nowe metody czy 

pomysły. Projekt T-Box zainspiruje ich do większego 
poświęcenia i kreatywności. 

3. Zdemotywowani - grupa ta ma problemy z dostosowaniem 
się do wymagań ich pracy i nie jest zbyt popularna wśród 

uczniów. nasz projekt pomoże im zweryfikować swoje metody.

T-BOX (albo Teacher's Box, pl. Pudełko nauczyciela) będzie 
składało się ze zbioru kart zawierających opisy 

metod/ćwiczeń pracy z uczniami, których celem będzie 
zwiększenie zainteresowania tematem i motywacji do 
nauki. W pudełku T-BOX  znajdzie się 25 ćwiczeń, do 

wykorzystania przez nauczycieli każdego przedmiotu, bez 
potrzeby specjalnego szkolenia, większego nakładu czasu 

czy zapewnienia materiałów dodatkowych. karty 
podzielone będą na pięć kategorii:  “Move it”; “Feel it 

(emocje); “Sense it (5 zmysłów: słuch, smak, zapach, dotyk, 
wzrok)”; “Think it” i “Express it”.
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 119 Secondary School “Academician Mihail
Arnaudov” – Koordynator, Sofia (Bułgaria)

KNOW AND CAN ASSOCIATION – Sofia
(Bułgaria)

Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia – Maia
(Portugal)

COLEGIO CARLOS V – Aguilas
(Hiszpania)

APLOAD Lda – Maia
(Portugalia)

Defoin – Malaga
(Hiszpania)

Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim –
Głogów Małopolski (Polska)

BrainLog – Odense (Dania)

Danmar Computers – Rzeszów (Polska)

Korup Skole – Odense (Dania)

https://www.119sou.com/bg
http://knowandcan.com/en/
https://aegmmaia.pt/
http://www.colegiocarlosv.es/index.asp
http://www.apload.pt/
http://www.defoin.es/
http://www.zsglogow.linuxpl.info/zs/
https://danmar-computers.com.pl/
https://korupskole.skoleporten.dk/sp

