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Szczegółowe informacje  

na stronie internetowej projektu:  

 

www. newmethods.grundtvigproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 

Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 

autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności  

za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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IDEA PROJEKTU 
 

Idea projektu powstała podczas Seminarium 

kontaktowego Programu Grundtvig, które odbyło 

się w Sevilli w grudniu 2012 r. 

 

CEL PROJEKTU 
 

Głównym celem projektu jest poznanie nowych 

metod stosowanych w krajach partnerskich 

w szeroko pojętej edukacji osób dorosłych. 

W związku z tym realizacja projektu, zwłaszcza 

w pierwszym roku,  zakłada wymianę doświadczeń 

instytucji partnerskich w zakresie różnych metod 

stosowanych w edukacji formalnej i nieformalnej 

osób dorosłych. 

 

 

 
 

 

WDROŻENIE PROJEKTU 

1. ETAP - był poświęcony badaniom, szukaniu 

informacji i analizowaniu rozwiązań stosowanych 

w innych krajach. Uwagę skupiono na poznawaniu 

i porównywaniu doświadczeń krajów i organizacji 

partnerskich w zakresie wspomagania nauczania 

dorosłych przez wykorzystanie różnych 

nowoczesnych metod. Punktem wyjścia były 

doświadczenia edukatorów, którzy już mieli 

praktykę i osiągnięcia w zakresie stosowania danej 

metody. Zgodnie z założeniami, każda organizacja 

zaprezentowała i opisała jedną metodę: 

• Praca grupowa (Hiszpania) 

• Tworzenie i wykorzystanie w dydaktyce 

krótkich filmów (Turcja),  

• e-learning oraz blended learning (Polska) 

• Mobilności jako narzędzie w uczeniu się 

(Irlandia) 
 

2. ETAP - obejmuje drugi rok realizacji projektu 

i polega na tym, iż pomysły przedstawione przez 

inne kraje są testowane w praktyce edukacyjnej. 

 

 

REZULTATY I PRODUKTY 
 

• Strona internetowa projektu  

www. newmethods.grundtvigproject.eu 

• Sylabus/Informator WordPress - opisuje, 

objaśnia i tłumaczy w sposób przystępny 

dla osób początkujących jak zbudować 

swoją pierwszą stronę internetową 

w systemie WordPress. Dostępny w postaci 

pliku PDF w języku polskim. 

• Poradnik dla edukatorów (FINAL MANUAL) 

- publikacja zawiera opisy czterech metod: 

Praca grupowa; Tworzenie i wykorzystanie 

w dydaktyce krótkich filmów; Mobilności 

jako narzędzie w uczeniu się; E-learning 

I blended-learning, a także przykłady 

dobrych praktyk oraz uwagi, wskazówki 

i rekomendacje dla nauczycieli. 


