
PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Zespół Szkół w Gromniku realizuje w latach 2018 – 2020

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Szkoła otrzymała

kwotę 134 268,97 PLN. Projektem objętych jest jedenastu

nauczycieli różnych przedmiotów.

Główne cele przedsięwzięcia to m.in.:

• rozwój kompetencji językowych,

• poznanie najnowszych metod Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnej,

• nawiązanie międzynarodowej współpracy,

• wzrost efektywności nauczania,

• wzrost zaangażowania w platformę eTwinning.

Pedagodzy rozwijali swoje kompetencje za granicami kraju.

Skorzystali ze szkoleń językowych oraz metodycznych

w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Efektem

podjętych działań jest wzrost europejskiego wymiaru

placówki, a także poziomu jej kształcenia.

Szkolenia zagraniczne
Wielka Brytania jest państwem, do którego każdy nauczyciel

języka angielskiego chciałby się udać, aby podnosić swoje

kwalifikacje zawodowe. Kontakt z językiem i kulturą tego kraju

jest bezcennym doświadczeniem, które wzbogaca warsztat

pracy pedagoga .

Podczas mobilności nauczycielki nie tylko doskonaliły

kompetencje językowe, ale także poznawały ciekawe sposoby

pracy z uczniami. Schemat przedstawia niektóre z nich.

Realioznawstwo
Mobilności zagraniczne to nie tylko kursy metodyczne. To także

doświadczanie kultury i tradycji Wielkiej Brytanii – które jest

zresztą wpisane w curriculum kursu „Language, Methodology

and Culture”. Na sesjach popołudniowych nauczycielki

poznawały lokalną sztukę i historię, poprzez obrazy Erica

Ravilious’a i Johna Constable’a oraz serię filmów BBC

zatytułowaną „A Portrait of Britain”. Poruszono także wiele

innych kwestii m.in. problemy współczesnej Anglii, popkulturę,

postrzeganie Brytyjczyków w świecie czy brytyjski humor.

Będąc w Wielkiej Brytanii warto zwiedzić kilka miejsc:

Efekty

Baza materiałów 

Wstęp
W lipcu i sierpniu 2019 r. trzy nauczycielki ZS w Gromniku odbyły

dwutygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii.

Anna Karcińska, polonistka, zdobywała nową wiedzę

w Scarborough na kursie „Efective use of Technology in

teaching”.

Anna Białkowska wspólnie z Patrycją Kubicz, szkoliły się

w Brighton, na kursie skierowanym do nauczycieli języka

angielskiego – „Language, Methodology and Culture”.

Wyjazdy na szkolenia zagraniczne, poprzedzone były

przygotowaniem merytorycznym, które obejmowało: kurs

z zakresu bezpieczeństwa i ochrony podczas mobilności, kurs

języka angielskiego, zajęcia z realioznawstwa oraz spotkania

informacyjne prowadzone przez koordynatora projektu. Wszyscy

uczestnicy projektu, wzięli udział w szkoleniu kompetencji

cyfrowych w wymiarze 16 godzin, a także w kursie stacjonarnym

dotyczącym platformy eTwinning.

Projekt
Realizacja projektu w Zespole Szkół w Gromniku wywarła

ogromny wpływ na środowisko szkolne i zaowocowała wieloma

ciekawymi inicjatywami – nie tylko lokalnymi, ale także

międzynarodowymi.

Nawiązano współpracę ze szkołą w Porto – Colegio Paulo VI,

dzięki czemu realizowany jest kolejny projekt POWER

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Zaobserwowano znaczący wzrost kreatywności

i innowacyjności w obszarze wykorzystywania Technologii

Informacyjno – Komunikacyjnej. Doposażenie placówki

w tablice interaktywne, roboty czy pomoce dydaktyczne,

w połączeniu ze zdobytą na szkoleniach wiedzą, umożliwia

nauczycielom kreowanie ciekawszych zajęć, pobudzających

więcej zmysłów, a przez to bardziej efektywnych.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli

przekłada się na lepsze zrozumienie realiów życia, sytuacji

politycznej i społeczno – gospodarczej, co pozytywnie wpłynie

na funkcjonowanie jednostek na europejskim rynku pracy.

Zachęcamy do skorzystania z poniższej bazy przydatnych stron

internetowych, wśród których znajduje się funpage projektu

oraz witryna Zespołu Szkół w Gromniku 

„Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą
do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji.”

• English Vocabulary
Profile

• Triptico

• Quizlet

• Lextutor

• JTW (Just The Word)

• Lexchecker

Przydatne strony

• Evidence-Based
Teaching

• Odd one out

• Schlub dub

• Life story

• Mind maps

• Mnemonics

Metody pracy

W trakcie szkoleń, prowadzący przekazali kursantom wiedzę

praktyczną – jakie narzędzia ICT i w jaki sposób można je

wykorzystać, aby spełniły jak najefektywniej swoje zadanie

w rzeczywistości szkolnej. Na uwagę zasługują tutaj Learner

Generated Visuals, czyli wizualizacje tworzone przez uczniów,

które mają pomagać im w nauce języka i zrozumieniu nowych

pojęć.

Cuckmere Haven - Eric Ravilious Brytyjski humor 

Brighton – Royal  Pavilion Seven Sisters – kredowe klify

PortsmouthBrighton - Muzeum

Londyn

W szkole prowadzone są projekty

międzynarodowe i krajowe na

platformie eTwinning, angażujące

wielu uczniów i nauczycieli.

Funpage projektu uczniów


