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Czym jest IPC?
•	 Projekt wpierający umiędzynarodowienie procesu kształcenia nauczycieli; 
•	 Studenci z 6 partnerskich uniwersytetów spotykają się na platformie on-line i planują oraz 

przeprowadzają w międzynarodowych grupach małe projekty (badawcze, teoretyczne lub 
metodyczne);

•	 Studentów prowadzą przez cały proces i wspierają nauczyciele oraz studenci-tutorzy.

Adresat:
Studenci studiów nauczycielskich

Cel projektu:
•	 rozwianie wybranych umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy współczesnego 

nauczyciela;
•	 budowanie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przyszłymi 

nauczycielami.

Pracownia Innowacji Edukacyjnych i Technologii Językowych
ANNA BASIŃSKA

Rozwijane kompetencje:

•	 Kompetencje międzykulturowe:
o znajomość i rozumienie innych kultur, międzynarodowe doświadczenie
o wielonarodowe zespoły
o porównywanie systemów edukacyjnych, dokumentów oświatowych, badań

•	 Kompetencje zawodowe:
o tematy związane z  programem kształcenia nauczycieli
o porównywanie różnych perspektyw, krytyczne myślenie, tworzenie własnego stanowiska 

na dany temat

•	 Umiejętności projektowe:
o autonomiczne planowanie i realizacja projektu
o doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole
o prezentacja wyników

•	 Umiejętności badawcze:
o projektowanie małych badań jakościowych z dziećmi 
o zbieranie danych, analiza wyników, wyprowadzanie wniosków i ich prezentacja 

•	 Umiejętności informacyjne:
o narzędzia do komunikacji zdalnej
o platforma internetowa dla celów edukacyjnych: fora dyskusyjne, videokonferencje, wiki, 

media społeczne itp. 

•	 Umiejętności językowe:
o komunikacja w języku angielskim

Założenia projektu
Konstruktywistyczne rozumienie procesu uczenia się:
•	 osobisty rozwój i gromadzenie subiektywnych doświadczeń; 
•	 aktywne uczenie się (samodzielne zbieranie informacji, rozwijanie umiejętności 

projektowania pracy, rozwijanie inicjatywy);
•	 wchodzenie w interakcje (radzenie sobie ze znanymi i nowymi sytuacjami, odwoływanie się 

do narzuconych warunków, interakcje z różnymi środowiskami i jednostkami);
•	 wiedza konstruowana społecznie (budowanie wiedzy w toku komunikacji i działania  

z innymi);
•	 komunikacja i współpraca (udział w grupach zadaniowych i budowanie relacji społecznych 

w kontekście międzykulturowym; prowadzenie wspólnych projektów i praca nad wspólnymi 
zadaniami wymagająca motywacji, zaangażowania i wytrwałości);

•	 Refleksja (ewaluacja i ocena rezultatów projektu, refleksja osobista). 

Partnerzy:
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy;
University St. Kliment Ochridski in Sofia, Bułgaria;
California State University Fullerton, USA;
Junshin University Nagasaki, Japonia;
Adam Mickiewicz University Poznań, Polska;
Universidad de Granada, Hiszpania.

Historia
•	 Koncepcja powstała w 2004 roku na Uniwersytecie Katolickim w Eichstaett-Ingolstadt  

w Niemczech.
•	 W 2008 roku powstał pierwszy wspólny międzynarodowy projekt studentów specjalności 

nauczycielskich z Niemiec, Bułgarii i USA.
•	 Od 2010 roku w projekcie uczestniczą studenci UAM (oferta AMU-PIE w latach  

2010-2012, studenci WSE 2010-2012, studenci WA 2013-obecnie).

Archiwalna tematyka IPC Research:
• How do elementary school students experience homework?

• What do students think about the role of their parents related to school?

• What do students think of rules and rituals?

• How do students with special needs experience school?

• How do students experience school based music instruction?

Dydaktyczne formaty IPC:
PC Basic – uczenie się poprzez współpracę nad zagadnieniem wybranym z programu 
kształcenia nauczycieli;
IPC Research – uczenie się poprzez prowadzenie projektów badawczych;
IPC Inclass – uczenie się poprzez porównywanie, dyskusję i refleksję nad ważnymi 
zagadnieniami związanymi z edukacją;
Classroom IPC –uczenie poprzez przygotowanie i przeprowadzenie projektów z uczniami  
w szkołach podstawowych.


