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KONTEKST
Projekt „Learning for Life“ ma na celu promowanie nowych trendów w nauczaniu, takich jak projekty 
interdyscyplinarne - Problem Based Learning (PBL) i inteligencje wielorakie – Multiple Intelligences 
(MI). Koncentruje się on również na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w 
społeczeństwie dziś i w przyszłości.
Głównymi przedmiotami projektu są matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz umiejętność czytania 
i pisania.

CELE
Opracowanie 12 zestawów edukacyjnych dla wszystkich rodzajów uczniów / wszystkich rodzajów 
inteligencji.

GRUPY DOCELOWE
Projekt skierowany jest do:
· uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (12-16 lat)
· nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

GŁÓWNE DZIAŁANIA
· Analiza wymagań Podstawy Programowej w celu uzgodnienia umiejętności i celów, których dotyczy 
każde z opracowanych zadań.
· Zaprojektowanie i stworzenie Pakietu Nauczyciela.
· Rozpowszechnianie działań projektu.

REZULTATY
· Stworzenie publikacji edukacyjnej w oparciu o wymagania Podstawy Programowej. 12 zestawów 
edukacyjnych opartych na teorii projektów interdyscyplinarnych (PBL) i inteligencji wielorakich (MI) 
wraz z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli umożliwiającymi ich wykorzystanie.
· Poprawienie przez uczniów swoich umiejętności edukacyjnych i podwyższenie wyników z głównych 
przedmiotów projektu.
· Poprawienie przez nauczycieli umiejętności kierowania pracami grupy i oceniania postępu uczniów.
· Produkt końcowy zostanie udostępniony wszystkim instytucjom partnerskim i zainteresowanym 
szkołom.

PARTNERZY PROJEKTU
W projekt zaangażowanych jest 6 organizacji partnerskich z 5 europejskich krajów:

       Salesianos Urnieta Salesiarrak (Hiszpania)

       Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Portugalia)

       Gimnazjum nr 3 im. Noblistow Polskich w Zespole Szkol nr 2 w Swidniku (Polska)

       Liceul”Alexandru Cel Bun” Botoșani (Rumunia)

       Universidad del País Vasco (Hiszpania)

       Pixel (Włochy)

STRONA PROJEKTU
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