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Az elmúlt néhány hónapban számos, folyamatban lévő projekt tevékenység zajlott a Green Wheels
projektben. Először is, májusban elkészült az első projektjelentés, amely a Green Wheels képzésfejlesztési projekt első féléves ciklusát fedte le. A projektet nem csak belső, hanem külső szakértők is
értékelték. Minden jelentést, ideértve a projektjelentést, a disszeminációs jelentéseket, az belső
értékelési dokumentumokat és a minőségbiztosítási jelentést, valamint a független értékelő jelentést,
rendszeresen megküldjük az Európai Bizottságnak értékelésre.
Júniusban egy második projekttalálkozót szerveztünk Hertfordban, az Egyesült Királyságban. Mind a 14
projektpartner képviselője csatlakozott a találkozóhoz, hogy megvitassák az eddigi projektfejlesztést,
a következő időszak céljait és tevékenységeit. A találkozón bemutatták az innovatív oktatási és tanulási
anyagok kísérleti csomagját, és minden partner megosztotta a visszajelzéseit és javaslatait a további
fejlesztésre vonatkozóan.
A nyári szünetben a 4 partneriskola tanárai kezdtek el dolgozni a kísérleti tananyag-csomagok
fordításán. Az IMI és más brit szakértők az első 20 munkalap (a tervezett 80-ból), a CLIL munkalapok, a
módszertani útmutatók és a kapcsolódó anyagok fejlesztését befejezték. Szeptember elejére készen
álltak a tananyagok az iskolai tesztelésre. Rendszeres nemzeti találkozókat szervezünk az országok
projektpartnereivel a tesztelt és a kísérleti munkalapok értékelésére, a visszajelzésre és a tanulási
anyag nemzeti verzióinak kidolgozására.
A Cseh Nemzeti Oktatási Intézet (NUV) a többi ország szabályozó testületeivel együtt (NUV és SIOV)
elkészítette az ECVET egységek első verzióját a kifejlesztett tanulási anyagok alapján. A rendszer egy
előzetes tervezet, amelyet folyamatosan frissítenek az összes projektpartner hozzájárulásával, hogy
tükrözzék a nemzeti specialitásokat és a tantervek sajátosságait.
A szlovák SIOV a projekt részét képező Innovatív Módszertani Tanártovábbképzés (IMT) vezető
partnere. Számos képzést szerveztek országos mentorok és tanárok, a projekt partner-iskolái számára,
amelyek a projektben alkalmazott innovatív módszerekre koncentráltak. A cseh és szlovák
partneriskolák képzését szeptember 21-én, Brünnben tartották, míg a másik két ország - az Egyesült
Királyság és Magyarország - képzései ezt követik majd. Mivel célunk a képzési módszertan és a
fejlesztett anyagok terjesztése a projektpartnerségen túl is, jelenleg webinárokat, online mentorálást,
és a közösségi médiát használjuk a célközönség elérésére.
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A következő időszak fő célja, hogy a kidolgozott anyagok tesztelésére összpontosítsunk annak
érdekében, hogy azok vonzóak legyenek a tanárok és a diákok számára, tükrözzék az innovatív
módszertant.
Ugyanakkor alaposan szeretnénk meggyőződni arról, hogy a tanárok értik az innovatív szempontokat,
az anyagaink filozófiáját, és képesek arra, hogy megfelelő módon alkalmazzák őket a gyakorlatban,
ezért fontos, hogy a lehető legtöbb tanárnak és iskolának minél hosszabb képzési lehetőséget
biztosítsunk.
Minden projekthez kapcsolódó tevékenység leírása megtalálható a Green Wheels weboldalán, amely
4 nyelven érhető el. Jelenleg dolgozunk a projekt Facebook elérhetőségén.
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