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Projekt pt. Promoting innovative 
collaborative teaching and 
learning 
 
 
Promuje rozwijanie i pogłębianie 
umiejętności uczenia się poprzez 
współdziałanie w zespole.  
 
Adresowany do instytucji szkolących 
nauczycieli i przyszłych nauczycieli, szkół, 
kadry zarządzającej oświatą, instytucji 
wspomagających systemowo rozwój szkół    
 
 



Dialog specjalistów-praktyków i 
decydentów jako wsparcie dla 
nauczania i uczenia się poprzez 
współdziałanie 
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Projektowanie 

scenariusze, filmy 

(+ ocena)  

Szkolenie na 
platformie 

Testowanie 
Testowanie scenariuszy w 

praktyce 

Informacja 
zwrotna 

Użytkowników platformy odnośnie 
możliwości stosowania rozwiązań w 

praktyce (ankieta, facebook, 
warsztaty) 

Ewaluacja 
poprzez ocenę 

uczestników platformy,  
wnioski  z warsztatów, 

rekomendacje 

CO-LAB 
cykl projektu 



Jesteśmy częścią większej grupy 

http://colab.eun.org/home  
http://www.europeanschoolnetacademy.e
u/ 
www.facebook.com/groups/COLABEU 
https://www.facebook.com/groups/1174
447072586257/ 
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Harmonogram 
 

Grudzień 2015-styczeń 2018 – cały projekt 

Maj 2016, luty 2017, maj 2017 – warsztaty 

od czerwca 2016 - networking 

Październik 2016 – listopad 2016 – szkolenie 
na platformie 

Listopad 2016-czerwiec 2017 – testowanie i 
informacja zwrotna 

Listopad 2017 – ocena i rekomendacje 
 



Platforma szkoleniowa  (1) 
 

Cel: dostarczenie  wiedzy i 
umiejętności w zakresie nauczania 
uczniów poprzez współdziałanie   

- Kursy MOOC projektu Co-Lab 

- Nauczyciele: testowanie z uczniami w 
klasach scenariuszy opartych na 
współdziałaniu  

- Doradcy metodyczni: wykorzystanie 
wiedzy w doskonaleniu nauczycieli 
 



Platforma szkoleniowa (2) 
 

Otwarta rekrutacja, przy czym w 
szczególności osoby z 3 współpracujących 
organizacji (MSCDN, WCIES, WP UW) 

Ankieta odnośnie oczekiwań (czerwiec lub 
wrzesień 2016- w zal. od grupy 
uczestników) plus ankieta po szkoleniu 
(maj 2017) 

Standardowo materiały w jęz. angielskim, 
ale będzie tłumaczenie 
 

 



Platforma szkoleniowa (3) 

4 moduły, 1 moduł tygodniowo 

plus 1 tydzień na nadrobienie. 

Planowany start: 3 październik 2016 

Planowane zakończenie: 6 listopada 2016 

Uczestnicy: zatwierdzenie zakończenia 
modułu plus certyfikat ukończenia 
szkolenia 
 

 

 



Co zawierają moduły? 

Cele modułu, wprowadzające video 
(główne wątki i tematy prac)  

Filmy: a) rozmowy ekspertów b) wywiady z 
praktykami, c) przykłady zastosowań w 
praktyce szkolnej 

Ćwiczenia, quiz,  

Źródła 

Forum do wymiany uwag online  



Moduł 1: Czym jest uczenie się poprzez 
współdziałanie? 
 

Definicje, opinie 

Role nauczycieli, uczniów 

Korzyści z zastosowania metody w 
praktyce szkolnej 

Dlaczego potrzebny jest dialog na ten 
temat 
•   

 



Moduł 2: Jak można zastosować 

uczenie się poprzez współdziałanie w 

praktyce szkolnej? 

 
 

 

Metodyka pracy 

Czym jest w tym przypadku scenariusz? 

Przykłady scenariuszy  

Jak wygląda zastosowanie  scenariusza w 
praktyce szkolnej? 

Jakie wyzwania/bariery mogą nauczyciele 
napotkać w zastosowaniu scenariuszy / 
rozwiązań w praktyce?  



 
 
 
 

 

Moduł 3: Jak można oceniać 
współdziałanie uczniów?  
 
 

Wskazówki opracowane  przez 
eksperta projektu Co-Lab, oparte 
na przeglądzie literatury 

Ćwiczenia dot. oceny  w praktyce 
wypracowanych / dostosowanych 
do swoich lekcji scenariuszy  



Moduł 4: Jak może współpraca 
nauczycieli ułatwiać uczenie się 
uczniów poprzez współdziałanie? 

 

Wspólne nauczanie 

Uczenie się od siebie 

Kultura współpracy w szkole i 
warunki do jej rozwoju 

Koleżeńska ocena działań  
 



Dziękuję za uwagę 
a.rybinska@ibe.edu.pl 

 


