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Strona projektu zawiera materiały dydaktyczne dla nauczycieli chcących rozwijać
kompetencje europejskie na lekcjach języka niemieckiego, języka angielskiego, nauk
ścisłych oraz w edukacji społecznej i obywatelskiej.
Określenie „poziom nauczania I” odnosi się do klas IV-VIII szkół podstawowych,
natomiast „poziom nauczania II” odnosi się do nauczania ponadpodstawowego.
Materiały do lekcji języka niemieckiego i angielskiego zachowano w oryginalnych
językach.
W całości zostały przetłumaczone gry symulacyjne, scenariusze dotyczące
kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wybrane scenariusze z nauk ścisłych.
Polskojęzyczna strona projektu nie zawiera wyjaśnień wszystkich metod uczenia się;
objaśnienia przygotowano dla wybranych metod kooperatywnego uczenia się; na
niemieckiej stronie projektu wszystkie metody zastosowane w projekcie posiadają linki
kierujące do szczegółowych objaśnień.
Wskazówki ogólne

Strona internetowa „ImTeaM4EU” umożliwia dostęp do jednostek lekcyjnych poświęconych
tematyce europejskiej, umożliwiając rozwój tzw. „kompetencji europejskich”.
Metody kooperatywne zastosowane w lekcjach oraz koncepcja jednostek lekcyjnych
zorientowanych na rozwój kompetencji rozwijają u uczniów umiejętność życia w
demokratycznym społeczeństwie Europy.
Układ strony jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Strona jest przystosowana do korzystania z niej
na różnych urządzeniach, jest więc dostępna „w drodze” i w szkole.
Strona startowa pokazuje użytkownikowi
a) informacje dotyczące projektu i partnerów (zielone pole),
b) tematy/obszary, których dotyczą jednostki lekcyjne (niebieskie pole) i
c) podstawy metodyczno-dydaktyczne jednostek lekcyjnych (pomarańczowe pole).
Strona daje wiele możliwości poruszania się po niej. Umożliwia łatwą orientację użytkownikom
o różnych przyzwyczajeniach i umiejętnościach w tym zakresie.

Fot. 1. Strona startowa - zrzut ekranu

Link: http://www.imteam4.eu/de/start.html
Ad a) Informacje dotyczące projektu i partnerów (zielone pole)
Zielone pole zawiera opis projektu, Impressum, opis partnerów projektu oraz koncepcję
naukową, w oparciu o którą projekt był realizowany.
Ad b) tematy/obszary, których dotyczą jednostki lekcyjne
Niebieskie pole jest ważnym polem dla użytkownika, ponieważ prowadzi do „serca” strony, do
jednostek lekcyjnych. Przekierowania następują zgodnie ze strukturą projektu - matrycy. W
niebieskim polu istnieje ponadto możliwość przejścia bezpośrednio do Timeline (z
pominięciem matrycy) i gier symulacyjnych. Do każdego obszaru kompetencji opracowana
została gra symulacyjna. Dwie spośród dostępnych gier zostały wplecione w opracowane
jednostki lekcyjne. Można je jednak wykorzystać także niezależnie.
Ad c) podstawy metodyczno-dydaktyczne jednostek lekcyjnych
Pole pomarańczowe zawiera oprócz opisu dydaktyczno-metodycznej koncepcji leżącej u
podstaw jednostek lekcyjnych, również listę metod, przyporządkowanych do konkretnych
jednostek lekcyjnych. Koncepcja metodyczno-dydaktyczna może zostać włączona w szkolne
programy nauczania, ponieważ jest zgodna z najnowszymi trendami w dydaktyce oraz jest
zintegrowana z krajowymi planami nauczania kraj ow partnerskich projektu.
Projekt – pole zielone
Oprócz informacji dotyczących bezpośrednio projektu, filmu, nakręconego podczas wymiany
uczniowskiej pomiędzy Ruse i Bornheim, pole „Projekt” zawiera inspiracje do włączenia
jednostek lekcyjnych do kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Dostępne są również
informacje dotyczące partnerów projektu, jak również naukowe podstawy projektu.

Jednostki lekcyjne – pole niebieskie
Fot. 2. Jednostki lekcyjne – pole niebieskie - zrzut ekranu

Link: http://www.imteam4.eu/de/unterrichtseinheiten.html
Partnerzy projektu wybrali trzy obszary tematyczne („Kultura jedzenia”, „Pozyskiwanie energii”
i „Życie we wspólnej Europie”), z których każdy zawiera dwa tematy. Do każdego z sześciu
tematów tematy opracowano jednostki lekcyjne w zakresie nauczania języka niemieckiego,
języka angielskiego, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz edukacji społecznej i obywatelskiej.
Po kliknięciu na niebieskie pole na stronie startowej pojawią się trzy obszary tematyczne, które
po kolejnym kliknięciu podzielą się na kolejne tematy. Kolejne kliknięcie na dany obszar
otwiera poszczególne tematy i krótkie opisy jednostek lekcyjnych. Jest to tzw. Matrix.
Jednostki lekcyjne rozpoczynają się opisem ustalonych przez partnerów wymiarów
europejskich oraz celu, któremu podporządkowane są wszystkie jednostki lekcyjne.
Fot. 3. Przykładowa strona matrycy - – zrzut ekranu

Link: : http://www.imteam4.eu/de/energiegewinnung.html

Po kliknięciu na szare belki można zorientować się w układzie poszczególnych lekcji danego
obszaru kompetencji. Matryca daje wgląd w różne aspekty jednostek lekcyjnych:
 kompetencje,
 cele jednostek lekcyjnych,
 poziomy nauczania,
 produkty,
 metody.
Widać tu wyraźnie, że jednostki lekcyjne zorientowane są na rozwój kompetencji
(umiejętności) i wykorzystanie metod kooperatywnego uczenia się. Co chcę osiągnąć, w jaki
sposób? W Timeline (Fot. 4) widać to jeszcze wyraźniej. Użytkownik może poprzez kliknięcie
na flagę ściągnąć kompetencje specyficzne dla planu (programu) nauczania w danym kraju i
włączyć je do swojego planu (programu). Temat jednostki lekcyjnej i cel główny umożliwiają
szybką orientację w lekcji i służą jednocześnie jako link do Timeline.
Jednostki lekcyjne nie są przyporządkowane do konkretnych klas. Umożliwia to użytkownikowi
indywidualne dostosowanie propozycji lekcyjnych do grupy, ram czasowych itd. Możliwe jest
opuszczanie lub dodawanie sekwencji, uzupełnianie o pokrewne tematy.
Ponieważ systemy szkolnictwa w krajach europejskich są zróżnicowanie, przyporządkowanie
jednostek lekcyjnych do konkretnych klas byłoby trudne i ograniczające użytkowników.
W celu rozwijania umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie demokratycznym w
opracowanych jednostkach lekcyjnych zastosowane zostały kooperatywne metody pracy,
pasujące do celów i treści lekcji. Metody zostały wyjaśnione zarówno nauczycielom (informacja
dla nauczyciela, materiały), jak i uczniom (karty pracy). W matrycy metody zostały
podlinkowane, odsyłając użytkowników do źródeł w j. niemieckim i w niektórych przypadkach
w j. polskim. Powinno to umożliwić użytkownikom wykorzystanie metod również w innych
sytuacjach lekcyjnych i stworzenie tym samym własnego repertuaru metod.
Po kliknięciu na temat w drugiej kolumnie uzyskujemy dostęp do kolejnego poziomu strony,
do Timeline. Timeline to innowacyjna forma prezentacji lekcji, która została opracowana w
ramach realizacji projektu. Umożliwia ogólną orientację w układzie i treściach lekcji bez
dokładnego podziału na jednostki lekcyjne. Widać tu wyraźnie propozycję organizacji lekcji
oraz wolną przestrzeń do indywidualnych modyfikacji.
Ogólne informacje dla nauczyciela (ikona N) znajdują się zawsze pod zadaniem. Ikony KP
(karta pracy), M (materiał dla ucznia), MP (materiał pomocniczy) i P (produkt) są
przyporządkowane do danej fazy lekcji.
W Timeline znajdują się bezpośrednie linki także do innych stron internetowych. Otwieranie
„Informacji dla nauczyciela” nie jest więc konieczne, a Timeline może być wykorzystana
bezpośrednio podczas lekcji.

Fot. 5 Timeline – zrzut ekranu

Link: http://www.imteam4.eu/de/fs-d_gluehlampe.html

Metody - pole pomarańczowe
Fot. 6. Metody - pole pomarańczowe – zrzut ekranu

Link: http://www.imteam4.eu/de/methoden.html
Trzecie pole zawiera informacje o wykorzystaniu metod kooperatywnych w jednostkach
lekcyjnych oraz roli zadań dydaktycznych. Na końcu umieszczona jest „Lista metod” –
alfabetyczny spis metod zastosowanych w jednostkach lekcyjnych.
Zachęcamy do korzystania z materiałów wypracowanych
w ramach projektu IMtEaM4EU!

