
 

 

 

 

 

O czym jest BI-NEW? 

Głównym celem projektu BI-NEW – “Building Inclusion through New Learning Methodology” jest ulepszenie 

edukacyjnej ścieżki trenerów poprzez innowacyjne metody nauczania i atrakcyjne narzędzia. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez stworzenie metodologii, która zapewnia aktywne i kreatywne uczenie się, zwizualizowane poprzez specjalne 

narzędzie (Abacus) ułatwiające rozwój koncentracji, pamięci oraz kreatywne i analityczne myślenie. 

Projekt jest finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 

(Współpraca w dziedzinie innowacji i wymiany dobrych praktyk): Partnerstwa 

Strategiczne dla Edukacji Szkolnej.   

W 2016 r. Komisja Europejska przyjęła nowy program na rzecz umiejętności dla Europy (ang. New Skills Agenda 

for Europe), który ma na celu zapewnienie ludziom szerokiego zestawu twardych i miękkich umiejętności od wczesnych 

lat życia, niezbędnych dla miejsc pracy dzisiaj i jutro. Podczas gdy umiejętności twarde są jasno określone i mierzone, 

umiejętności miękkie będą miały zasadnicze znaczenie dla zwiększenia szans na zatrudnienie, konkurencyjności 

i wzrostu w całej UE. Warto podkreślić, że nowe szkolne programy nauczania stawiają wyzwania zarówno uczniom, jak 

i nauczycielom. Nauczyciele nie są dobrze wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności reagowania na nowe wymagania, 

a uczniowie mają trudności z ich osiągnięciem. Dlatego kluczowe znaczenie ma poszukiwanie nowych sposobów 

nauczania i innowacyjnych metod, które uczynią edukację atrakcyjną, dostępną, zrozumiałą i integracyjną. Zmniejszy to 

wskaźnik zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i lepiej przygotuje młodzież do rynku pracy.  

 

  



Szukając innowacyjnego podejścia do rozwiązania wyżej wymienionych 

problemów stworzone zostało następujące partnerstwo: 

 

Know and Can Association, Bułgaria 

www.knowandcan.com 

 

DANMAR COMPUTERS LLC, Polska 

www.danmar-computers.com.pl 

 

AKMIAE AKMI EDUCATIONAL ORGANISATIONS, Grecja 

https://iek-akmi.edu.gr/ 

 

Bolu Milli Egitim Mudurlugu, Turcja 

https://bolu.meb.gov.tr 

 

Mental Arithmetic Europe, Bułgaria 

m.me/maeurope 

 

FORMACION PARA EL DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD LIMITADA, Hiszpania 

 

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, Włochy 

https://www.materahub.com/ 
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W ramach projektu opracowane zostaną następujące rezultaty:  

Metodologia dla arytmetyki umysłowej – będzie zawierała wsparcie metodologiczne i wytyczne dla trenerów. 
Metodologia zostanie opracowana dla trzech grup wiekowych: 6-7 lat, 8-16 lat i 16+, mając na uwadze szczególną 
specyfikę każdej grupy. 

Repozytorium z ćwiczeniami, narzędziami i materiałami oceny dla arytmetyki mentalnej – będzie zawierało kilka 
kluczowych elementów – zestaw metod, pudełko z materiałami, zestaw instrukcji. 

Portal Abacus z generatorem ćwiczeń – podstawową funkcją będzie tworzenie (generowanie) praktycznie 
nieograniczonej różnorodności ćwiczeń w czasie rzeczywistym. 

 

Projekt rozpoczął się spotkaniem w Bułgarii (Sofii) 8 i 9 października 
 

Spotkanie dało partnerom okazję do zaprezentowania swoich organizacji, omówienia zadań i ich dystrybucji. Ponadto 

partnerzy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z AdminProject, platformy służącej do zarządzania zadaniami, 

wynikami i działaniami projektu. Ważnym tematem dyskusji był także plan rozpowszechniania w celu właściwego 

rozpoznania, demonstracji i wdrożenia wyników projektu. Rezultaty projektu będą szeroko rozpowszechniane poprzez 

szeroki zakres narzędzi i działań upowszechniających, aby zapewnić efektywny wpływ wyników projektu na 

społeczeństwo.  

 

Partnerstwo projektu BI – NEW, które zaangażowane jest w prace nad projektem. 

 

Pozostańmy w kontakcie! 

Śledź nas na Facebooku i na Stronie projektu BI-NEW 

aby dowiedzieć się więcej o projekcie 

https://bi-new.erasmus.site/

