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 PODNIESIENIE JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI
I OPIEKI NAD DZIEĆMI POPRZEZ WZMOCNIENIE

CYFROWYCH KOMPETENCJI NAUCZYCIELI I
WPROWADZENIE INTEGRACYJNEJ EDUKACJI

STEAM I ROBOTYKI

O PROJEKCIE:
Projekt ma na celu wzmocnienie profili nauczycieli
wczesnej edukacji, zmotywowanie i wyposażenie
ich w kompetencje cyfrowe oraz umiejętności
pedagogiczne, a także zapewnienie im
niezbędnych narzędzi i zasobów, aby mogli
sprostać wyzwaniom obecnym w systemach
edukacji w całej Europie, które zostały
spotęgowane przez Covid-19.
Dodatkowe cele projektu to rozwój metod
pedagogicznych stosowanych we wczesnej
edukacji, wyeliminowanie nierówności w edukacji
cyfrowej i umiejętnościach nauczycieli wśród
państw członkowskich.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych
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Projekt numer: 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048987

GRUPY DOCELOWE:
Nauczyciele wczesnej
edukacji
Dzieci w wieku do 6 lat
Rodzice/opiekunowie
Zainteresowane
strony, dostawcy
szkoleń, organy
władzy

Dobry nauczyciel może

wzbudzić nadzieję, rozpalić
wyobraźnię i zaszczepić

miłość do nauki. - Brad Henry
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KICK-OFF MEETING:
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu
odbyło się 23 listopada w Warszawie.
Przestawiciele wszystkich organizacji
partnerskich mieli okazję poznać się na
nim osobiście.

PROGRES PRAC:

KONSORCJUM:

Obszerne badania do wszystkich krajów
partnerskich na temat edukacji STEAM w
edukacji wczesnoszkolnej (ECEC)
Wirtualne wizyty studyjne
Zebranie dobrych praktyk i opracowanie
innowacyjnego narzędzia online o nazwie
'Mapping Tool'

Infografiki i filmy dotyczące badań
przeprowadzonych przez wszystkich partnerów

Konsorcjum ukończyło PR1 (Podręcznik), który
obejmuje:

       https://robosteamkids.eu/mapping-tool/ 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych

Uczestnicy omówili postęp prac i
nadchodzące zadania, skupiając się
przede wszystkim na trzech rezultatach
projektu.

KOLEJNE KROKI:

Opracowanie kursu dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej (ECEC)
Pakiet dla rodziców
Zebranie zasobów dla uczniów

Kolejnymi krokami projektu są:


