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Projekt Plur>E
Projekt Plur>E jest kontynuacj¹ projektu ECML PlurCur realizowanego w ramach
programu Nauka poprzez jêzyki 2012-2015. Celem projektu Plur>E jest rozwój idei
wielojêzycznoœci, promowanie edukacji integruj¹cej, wielojêzycznej i interkulturowej
w szko³ach œrednich w kontekœcie miêdzynarodowym. Szko³y partnerskie z piêciu
krajów europejskich opracuj¹, wdro¿¹ i oceni¹ piêæ projektów edukacyjnych,
opartych na idei wielojêzycznoœci w edukacji. G³ówn¹ grup¹ docelow¹ s¹ uczniowie i
nauczyciele, ale projekt jest skierowany równie¿ do osób decyzyjnych zwi¹zanych z
rozwojem szkó³.
Wiêcej informacji o projekcie PlurCur znajduje siê na stronie ECML (www.ecml.at)
oraz na stronie projektu: http://www.ecml.at/plurcur

£¹czenie jêzyków i innych przedmiotów
Edukacja integruj¹ca, wielojêzyczna i interkulturowa obejmuje wszystkie jêzyki
u¿ywane w danej szkole: jêzyk wiêkszoœci i mniejszoœci, dialekt regionalny, jêzyki
odziedziczone oraz jêzyki pokrewne. Jêzyki obce w szkole nauczane s¹ w po³¹czeniu z
innymi przedmiotami, polecenia u¿ywane podczas zajêæ jêzykowych jak i innych
przenikaj¹ siê, tak ¿e nauczanie innych przedmiotów jest równoczeœnie nauczaniem
jêzyków. Wykorzystuje siê jêzyki ju¿ obecne w danej instytucji. Oznacza to, ¿e szko³y te
oferuj¹ dodatkowe kursy jêzykowe w jêzyku ojczystym ucznia oraz/lub, ¿e nauczyciel
zachêca uczniów do tego aby korzystali ze swoich ojczystych jêzyków na zajêciach w
celu lepszego zrozumienia, wyjaœnienia czy wymiany informacji.

Rozwój wiedzy o jêzykach
Wielojêzyczne podejœcie do nauczania jêzyków oznacza, ¿e uczniowie lepiej rozumiej¹
struktury jêzykowe dziêki porównaniu i zestawieniu ró¿nych jêzyków. W ten sposób,
uczniowie uœwiadamiaj¹ sobie ró¿nice i podobieñstwa pomiêdzy jêzykami, których
u¿ywaj¹. Podejœcie to pozwala uczniom na rozwiniêcie œwiadomoœci
metalingwistycznej, to jest zrozumienia zasad dzia³ania jêzyków oraz na rozwój
strategii uczenia siê jêzyka.

Integracja nowej i dotychczasowej wiedzy
Klasy szkolne w ca³ej Europie staj¹ siê coraz bardziej wielojêzyczne i interkulturowe.
Nauczyciele staj¹ przed wyzwaniem dotycz¹cym wykorzystania na lekcjach jêzyków
ojczystych uczniów. Szkolna polityka dotycz¹ca jêzyków mo¿e przyczyniæ siê rozwoju
nowego podejœcia metodycznego i pedagogicznego, które pomo¿e wszystkim uczniom
w osi¹ganiu lepszych wyników w nauce.

Nauczanie i uczenie siê oparte na przeprowadzonych
badaniach
Dzia³ania i rezultaty projektu opieraj¹ siê na ju¿ przeprowadzonych jak i trwaj¹cych
badaniach w zakresie wielojêzycznoœci. Szczególnie ciekawe zagadnienia w
odniesieniu do projektu Plur>E to wielojêzycznoœæ oraz œwiadomoœæ
metalingwistyczna oraz zintegrowane kszta³cenie przedmiotowo –jêzykowe (CLIL –
content and language integrated learning). Wzajemne rozumienie siê ludzi
mówi¹cych pokrewnymi jêzykami, tj. wykorzystanie jêzyka ojczystego do nauki
nowego jêzyka (na przyk³ad, wykorzystanie znajomoœci jêzyka francuskiego do nauki
innych jêzyków romañskich) jest kolejn¹ dziedzin¹ badañ bêd¹ca w krêgu
zainteresowania projektu Plur>E.

Rezultaty
Zak³adane rezultaty obejmuj¹ raporty z wdro¿enia (wybranych elementów)
wielojêzycznych programów nauczania przez szko³y partnerskie oraz najlepsze
przyk³ady wielojêzycznego nauczania jêzyków, zebrane w trakcie trwania projektu. W
oparciu o uzyskane doœwiadczenie, rekomendacje dotycz¹ce programów
rozwojowych szkó³ zostan¹ przedstawione dyrektorom szkó³ oraz decydentom
dzia³aj¹cym w obszarze edukacji. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie stworzony
zestaw modu³ów online dla obecnych partnerów projektu oraz podmiotów
zainteresowanych przy³¹czeniem siê do sieci kontaktów w przysz³oœci, dziêki któremu
nauczyciele, uczniowie, rodzice i pozostali pracownicy szkó³, bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ i informacji zwi¹zanych z wielojêzycznoœci¹ w szko³ach.

