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Na czym polega zadanie?
Zadanie jest częścią zestawu składającego się z 10 konspektów zajęć dotyczących umiędzynarodowienia oraz
przygotowania do mobilności.
By zaliczyć to zadanie należy spotkać się z kilkoma obcokrajowcami i wykazać się podstawową znajomością języka
obcego/ języków obcych. Poziom 2 ma inny zestaw zadań niż poziom 3 i 4.
Treści:
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów kwestii umiędzynarodowienia poprzez
spojrzenie za granicę.
Poziom 2
1.
2.
3.

Weź udział w międzynarodowej zabawie typu ‘speed dating’ (z ang. szybka randka), podczas której spotkasz ludzi z
innych krajów.
Przedstaw informacje zdobyte podczas ‘speed dating’ (z ang. szybka randka), Powinnaś/powinieneś rozpoznać
spotkane osoby oraz kraj(e) ich pochodzenia.
Kontaktuj się z osobami z innego kraju UE.

Poziom 3
4.
5.

Weź udział w organizowaniu międzynarodowej zabawy ‘speed dating’ (z ang. szybka randka), podczas której
będziesz mogła/mógł spotkać ludzi z innych krajów.
Weź udział w międzynarodowej ‘speed dating’ (z ang. szybka randka), podczas której będziesz mogła/mógł spotkać
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6.

7.
8.
9.

ludzi z innych krajów.
Przedstaw informacje zdobyte podczas ‘speed dating’ (z ang. szybka randka). Powinnaś/powinieneś omówić
spotkane osoby oraz kraj(e) ich pochodzenia, a także wskazać wiedzę oraz umiejętności rozwinięte w rezultacie
udziału w zabawie.
Zdefiniuj oraz pozostawaj w kontakcie z osobami z innego kraju UE.
Wskaż, jakie umiejętności, kompetencje oraz wiedza zostały wykorzystane podczas wymienionych wyżej zadań.
Jakich języków użyłaś/użyłeś podczas zadania?

Poziom 4
10. Koordynuj organizację oraz przebieg międzynarodowej zabawy typu ‘speed dating’ (z ang. szybka randka), podczas
której inni uczniowie/stażyści mogą spotkać osoby z innych krajów.
11. Przedstaw informacje zdobyte podczas ‘speed dating’ (z ang. szybka randka). Wskaż wiedzę oraz umiejętności
rozwinięte w rezultacie organizowania zabawy oraz ogólny sukces spotkania.
12. Zdefiniuj oraz pozostawaj w kontakcie z konkretną osobą z innego kraju UE. Omów kulturę, w jakiej wyrastała ta
osoba, a także podobieństwa i różnice pomiędzy Waszymi krajami.
13. Jakich języków użyłaś/użyłeś podczas zadania?
W miarę możliwości należy korzystać z odpowiednich materiałów do wspierania pracy w ramach tego zadania.

Minimalne warunki wymagane do uzyskania zaliczenia
Poziom 2
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 2.
Poziom 3
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 3.
Poziom 4
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 4.

Realizacja zadania może mieć różną formę, np. raportów, prezentacji lub folderu projektu. Komunikacja z kilkoma i/lub
jedną osobą z innego kraju UE może mieć formę e-maili i video konferencji.
Przed rozpoczęciem tego zadania należy uzgodnić jego formę z opiekunem.
W miarę możliwości w ramach realizacji tego zadania należy korzystać z odpowiednich materiałów.
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Nabyta wiedza umiejętności oraz kompetencje
Wiedza
Właściwe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dowiedz się, jak przebiega umiędzynarodowienie w
Twoim kraju
Dowiedz się w jaki sposób umiędzynarodowienie
dokonuje się w Europie
Dowiedz się, jak międzykulturowe interakcje ułatwiają
wzajemne zrozumienie
Dowiedz się, jaka jest pozycja poszczególnych
produktów (import oraz eksport) w Europie
Dowiedz się, jaka jest pozycja Twojej (przyszłej) pracy w
Europie
Dowiedz się jak przygotować się do
studiowania/stażu/pracy za granicą

Nie odnosi
się

Osiągnięte

Nie odnosi
się

Osiągnięte

Nie odnosi
się

Osiągnięte

X

Umiejętności (na podstawie projektu LdV IOA):
Właściwe







umiejętności językowe
komunikacja międzykulturowa
komunikacja biznesowa
tworzenie związków
sieci międzynarodowe
negocjacje w środowisku międzynarodowym

X
X
X
X

Kompetencje (na podstawie SHL, www.shl.com):
Właściwe
 kierownictwo (jedynie poziom 4 EQF)
 podejmowanie decyzji
 wspieranie
 współpraca
 nawiązywanie kontaktów
 prezentacje
 analizowanie
 interpretacja
 kreatywność
 konceptualizacja
 organizowanie
 wykonywanie
 inicjatywa
 wydajność
Informacje dodatkowe

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Wynik oceny

Wynik pierwszej oceny:

Wynik drugiej oceny:

Oświadczenie

Oświadczam, że załączona praca jest w pełni samodzielna, a miejsca, w których została
wykorzystana praca innych osób zostały odpowiednio zaznaczone.
IMIĘ I NAZWISKO:

Podpis

Data

Podpis opiekuna

Data
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Poradnik INtheMC do konspektu dla nauczyciela
Numer/tytuł
ZADANIA:

3. SPOJRZENIE ZA GRANICĘ – poznawanie ludzi i nauka języka

Dla kogo przeznaczone jest zadanie?
To zadanie jest dla uczniów, którzy interesują się umiędzynarodowieniem i/lub chcieliby wziąć udział w doświadczeniu
mobilności. Jest ono częścią zestawu 10 zadań dotyczących umiędzynarodowienia i przygotowania do bycia mobilnym.
Skupia się na tym, co uczeń wie o miejscu swego zamieszkania. Zadanie to jest odpowiednie dla wszystkich uczniów,
niezależnie od ich dziedziny działalności czy ich zaangażowania w projekty mobilności. We własnym kraju także mogą
spotkać się z zagadnieniami internacjonalizacji i globalizacji.

Kiedy należy podjąć zadanie?
Do opiekuna należy decyzja, kiedy uczeń jest gotowy do podjęcia zadania. Zestaw dziesięciu zadań jest jednak
zbudowany według pewnego logicznego schematu. Zadanie jest szczególnie ważne dla uczniów pragnących uczestniczyć
w procesie mobilności i internacjonalizacji. Zaleca się, by to zadanie było podejmowane przed procesem mobilności i
było zintegrowane z innymi zadaniami w ramach INtheMC, tworząc bardziej rozbudowaną bazę dla całego projektu.
Ile godzin należy poświecić na wykonanie zadania?
Szacuje się, że poziom 2 osiąga się po około 4 godzinach pracy, 4 godzin pracy potrzebne jest na osiągniecie poziomu 3,
a 8 godzin – 4 poziomu. Zadanie może zostać zrealizowane w ramach programu nauczania lub samodzielnie. Przedziały
godzinowe mają charakter przykładowy i może być konieczne dostosowanie ich indywidualnie do uczniów, którzy
potrzebują dodatkowej pomocy.
Zadania mogą okazać się przydatne dla uczniów, którzy nie są pewni swego udziału w doświadczeniu mobilności. W tym
przypadku praca nad jednym lub kilkoma zadaniami, czy też jedynie nad częścią zadania, może pomóc uczniowi w
podjęciu decyzji.
Jakie są warunki zaliczenia zadania?
Uczeń może zrealizować to zadanie będąc na poziomie 2, 3 lub 4. Aby osiągnąć poziom 3, zarówno ćwiczenia
przypisanie do poziomu 2 jak i do poziomu 3 muszą być wypełnione. Aby osiągnąć poziom 4, ćwiczenia przypisane do
poziomów 2, 3 oraz 4 muszą być wypełnione. W miarę możliwości uczeń powinien użyć odpowiednich materiałów, aby
wzbogacić działania w ramach tego zadania. W niektórych przypadkach konieczne jest wsparcie ze strony opiekuna.
Zaleca się skorzystanie z kilku linków do stron internetowych.
Zabawa ‘speed dating’ (z ang. szybka randka) jest dla uczniów idealną okazją do poznania ludzi z innych krajów UE.
Zadanie opiera się na krótkich wywiadach, podczas których uczniowie mają możliwość zadawania pytań co najmniej
jednej osobie. Mogą to być pytania o narodowość danej osoby, o kraj, którym wcześniej mieszkała i/lub pracowała lub
o korzyści z podjęcia doświadczenia wyjazdu za granicę. Na umówiony sygnał (dzwonek, gwizdek) uczniowie przechodzą
do kolejnego stolika.
Na poziomie 2 uczniowie winni wziąć udział w zabawie, a następnie przedstawić informacje zebrane podczas ćwiczenia.
Uczniowie powinni być zachęcani do tworzenia interesujących pytań, które chcieliby zadać poznawanym ludziom.
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Na poziomie 3 uczniowie winni pomagać w planowaniu ‘speed dating’ (z ang. szybka randka). Winni także wziąć w niej
udział, a następnie przedstawić informacje zebrane podczas ćwiczenia. Uczniowie powinni być zachęcani do tworzenia
pytań, które chcieliby zadać poznawanym ludziom.
Na poziomie 4 uczniowie są zobowiązani do nadzorowania planowania i realizacji imprezy typu międzynarodowe ‘speed
dating’ (z ang. szybka randka), podczas której inni uczniowie/ stażyści mogą spotkać osoby z innych krajów. Uczniowie
na tym poziomie są także zobowiązani do przedstawienia informacji, które zostały zebrane w wyniku zabawy oraz
określić wiedzę i umiejętności jakie rozwinęli w wyniku organizowania imprezy oraz omówić jej ogólny sukces.
Jeżeli nie jest możliwe, aby w zabawie uczestniczyli dorośli spoza szkoły, można zaprosić uczniów ze szkoły, którzy
pochodzą z innego kraju. Takie wywiady można także przeprowadzić za pomocą łącza wideo (skype), gdzie rozmówca
grupa i/lub osoba/-y ze szkół partnerskich i/lub z innego kraju UE.

Jakie są możliwe korzyści z realizacji tego zadania?
Sami uczestnicy IVET (initial vocational education and training - wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe), którzy brali
udział w międzynarodowych wymianach uczniów/studentów wymieniają następujące korzyści:













zwiększona świadomość kulturowa;
zwiększone zdolności językowe;
zwiększenie pewności siebie;
chęć powtórzenia tego doświadczania;
zrozumienie innych krajów europejskich;
lepsze umiejętności komunikacyjne;
powiązania zawodowe;
relacje osobiste;
większa motywacja do ukończenia nauki;
zwiększone zainteresowanie innymi ludźmi;
przewidywany pozytywny wpływ na możliwości rozwoju zawodowego;
poprawa wiedzy zawodowej.

(źródło: raport MOVE-IT 2007)
Przygotowanie
Uczniowie powinni wykonać ćwiczenia nakreślone w ramach zadania. Zaliczenie zadania może mieć różną formę:
raportu, prezentacji, folderu projektu, itp. Zaleca się, aby uczniowie/ stażyści przedyskutowali i uzgodnili jego format z
opiekunem przed rozpoczęciem tego zadania.
Podczas realizacji pierwszych kilku zadań uczniowie mogą zetknąć się z językami obcymi (poprzez strony rożnych
organizacji).
Należy poinformować uczniów, że po zakończeniu każdego zadania otrzymają odpowiedni dyplom. Na dyplomie zostaną
wymienione osiągnięte przez nich wyniki. Dyplom uznawany jest przez osiem organizacji krajowych i zagranicznych, co
stanowi dodatkowe punkty zarówno dla ich CV jak i poprawia perspektywy znalezienia pracy w przyszłości.
„Komunikowanie się” z grupą i/lub osobą z innego kraju UE może być realizowane w formie maili i/lub połączeń video.
Miłej zabawy!
Ciesz się widząc jak przyszli specjaliści rozwijają się podczas pracy nad poszczególnymi zadaniami; jak przygotowują się
na doświadczenia w zakresie mobilności oraz jakie są ich historie po powrocie. Zachęcaj ich do przedstawienia swoich
doświadczeń kolegom, rodzicom i opiekunom (poprzez zdjęcia, filmy, otwarte dyskusje itp.) Nie powinny się one skupiać
jedynie na doświadczeniach uczniów za granicą, ale także na ich doświadczeniach z umiędzynarodowieniem w ich
własnym kraju.
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Pozwól uczniowi na samodzielne działanie
Jeżeli uczeń jest powyżej poziomu 1/2, może wykonywać zadania mniej lub bardziej niezależnie. Uczniowie powinni
nauczyć się dbać o siebie, podejmować własne decyzje i skutecznie komunikować się. Uczniowie będą musieli posiadać
te umiejętności gdy będą przebywać za granicą.

Dziel się doświadczeniem
Jeśli pragniesz podzielić się swymi doświadczeniami, możesz to zrobić poprzez kontakt z witryną INtheMC
(www.INtheMC-project.org). Możesz także skontaktować się z innymi partnerami w Twoim kraju poprzez zakładkę
Partner Information na stronie.
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