Œcie¿ki Kopernika

Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunikacji. Wielowymiarowy
kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni.

Nazwa Projektu

Jest to projekt realizowany z funduszy unijnych: POWER (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; POWR.03.01.00-IP.08-00SK2/16); program Ścieżki Kopernika 2.0

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem
do lepszej komunikacji. Wielowymiarowy kurs języka angielskiego
dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji
Uczelni.
Projekt jest realizowany przy współpracy partnerskiej UAM z Gminą
Ostrowite w powiecie słupeckim.

CEL Projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników projektu
poprzez prowadzenie działań dydaktycznych służących rozwijaniu
ich kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy,
myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania
problemów i działania innowacyjnego. Efektem tych działań będzie
stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć
wykorzystujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży
ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy w zakresie języka
angielskiego.

Zespó³ projektu

Pracownicy Wydziału Anglistyki UAM, Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz Działu Programów Europejskich UAM.

Przebieg Projektu

• W okresie od 1.09.2017 do 30.06.2018 uczniowie odbywają cztery wizyty na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu.
• Podczas tych spotkań uczestniczą w zajęciach w języku angielskim,
również z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, czyli z nauczycielem amerykańskim oraz brytyjskim.
• Uczniowie biorą również udział w warsztatach na temat sposobów
uczenia się (strategii uczenia się), rozwijania kreatywności ( metoda
Storyline).
• Czas pomiędzy spotkaniami w Poznaniu jest przeznaczony na wykonywanie przez uczniów różnorodnych zadań związanych z zajęciami na platformie edukacyjnej Moodle, przy nadzorze nauczyciela
z miejscowej szkoły.
• W czerwcu 2018, na zakończenie projektu, odbędzie się wydarzenie kulminacyjne w Ostrowitem, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje dokonania: wystawę, filmy, scenki teatralne i gry
(w języku angielskim), i na które zostaną zaproszeni także Rodzice.

Korzyœci z udzia³u w Projekcie

Uczniowie:
• udoskonalą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim;
• poznają sposoby efektywnego uczenia się, nie tylko języka angielskiego;
• rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia i proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów;
• wzmocnią własne poczucie sprawstwa oraz motywację do nauki języka angielskiego;
• nawiążą nowe relacje społeczne w ramach grupy oraz zespołu Projektu;
• rozwiną umiejętności cyfrowe związane z pracą na Platformie Edukacyjnej;
• udoskonalą umiejętność komunikowania się oraz pracy zespołowej;
a zatem: rozwiną umiejętności potrzebne w przyszłości na rynku pracy

