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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39585 

Tytuł projektu Wymiana Doświadczeń = Aktywna Kadra  

Beneficjent Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież, Pleszew 

Instytucje partnerskie Azzurra Societa Cooperativa Sociale, Spoleto, Włochy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 127 526,18 PLN 

Okres realizacji 01.08.2013 – 31.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom i pracownikom ze szkół: Gimnazjum z 
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pleszewie, dla których 
Wnioskodawca jest organem prowadzącym - zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego 
wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Uczestnikami projektu jest 20 nauczycieli/ pedagogów 
szkolnych i doradców zawodowych, natomiast przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu do instytucji 
przyjmującej we Włoszech celem poznania włoskiego sytemu szkolnictwa i polityki oświatowej regionu. Grupy 
zapoznają się z organizacją kształcenia zawodowego i gimnazjalnego uwzględniającego kształcenie praktyczne. 
Poznają ponadto wyposażenie techniczne, laboratoria, pracownie oraz przedsiębiorstwa, w których odbywa 
się nauka w systemie dualnym z zakresu sektora hotelarsko-gastronomicznego. Dzięki projektowi nauczyciele 
będą mieli możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego we Włoszech i w Polsce. Projekt 
odpowiada  na nieustanne zapotrzebowanie nauczycieli i pedagogów dotyczące poszerzania posiadanych 
kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu reprezentują grupę zawodową, która musi na bieżąco podnosić 
kompetencje zawodowe, uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania się. Program 
wymiany obejmuje wizytacje szkół zawodowych, szkoły gimnazjalnej oraz wizyty w firmach organizujących 
praktyki zawodowe. Planowana wymiana zakłada wizyty hospitujące mające na celu poznanie organizacji i 
struktury placówek włoskich, a także poznanie zasad bieżącej działalności i administrowania, daje możliwość 
poznania metod pracy z uczniami, zapoznania się z  metodami organizacji praktyk zawodowych, stwarza realną 
możliwość zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia i zarządzania w placówkach uczestników. 
Tygodniowe wyjazdy  do Włoch odbędą się w pięciu 4-osobowych grupach, co pozwoli zwiększyć ich 
efektywność oraz nie zakłócać pracy szkół. Cele projektu to: wymiana europejskich doświadczeń, 
propagowanie innowacyjnych metod pracy, nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, 
poznanie odmiennych rozwiązań organizacyjnych, porównanie polskiego i włoskiego systemu szkolnictwa, 
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, poznanie włoskiej kultury, nabycie swobody w komunikacji 
międzynarodowej, poznanie tematyki dotyczącej zagadnień edukacji zawodowej uczniów, poznanie 
nowatorskich  rozwiązań w treściach nauczania i zarządzania oświatą. Rezultatami projektu będą:  rozwój 
zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy, nawiązanie 
współpracy międzynarodowej,  pogłębienie wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego,  wzrost kompetencji 
językowych. Efektami mierzalnymi w projekcie będą: 20 certyfikatów wystawionych przez partnera włoskiego, 
20 certyfikatów wystawionych przez Beneficjenta, 20 dokumentów Europass – Mobilność, 20 certyfikatów 
ukończenia przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, prezentacja multimedialna, sprawozdanie 
podsumowujące, broszura nt. wymiany. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39586 

Tytuł projektu Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie 
jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego 
placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe 

Beneficjent Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Bytom 

Instytucje partnerskie 1. Mobility European Projects Granada, Grenada, Hiszpania 
2. EUROYOUTH Portugal, Lizbona, Portugalia 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 98 889,01 PLN 

Okres realizacji 16.09.2013 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 16 osób. Są to nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących (specjaliści w profilach kształcenia szkoły, tj. technik informatyk, mechanik/mechatronik) 
oraz nauczyciele przedmiotów ogólnych (j. angielski, geografia, wos). Uczestnicy poznają, jak działają struktury 
edukacyjne w innych krajach europejskich, co jest szczególnie ważne ze względu na to, że polski system 
szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany, w które zaangażowani są nauczyciele. Projekt 
umożliwi nauczycielom poznanie metod kształcenia, programów nauczania, wyposażenia pracowni, organizacji 
egzaminów i praktyk zawodowych w krajach partnerskich, a współpraca z pracodawcami pozwoli na 
ukształtowanie lepszej strategii pracy szkoły i samego procesu kształcenia. Szkoła uczestniczy w wielu 
projektach europejskich, jednakże skierowane są one głównie do młodzieży. Projekt ma pokazać, że mobilność 
w edukacji dotyczy wszystkich (również nauczycieli), że szkoły europejskie stają się międzynarodowe i kwestią 
czasu jest zawodowa edukacja wielojęzyczna na poziomie technikum, tym bardziej w dobie rywalizacji szkół o 
pozyskiwanie dobrych uczniów. Cele projektu wynikają bezpośrednio z potrzeb uczestników i placówki. Do 
najważniejszych można zaliczyć podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań 
zaobserwowanych w Hiszpanii oraz Portugalii, a także poznanie inaczej funkcjonującego systemu edukacji 
zawodowej, poprawę znajomości języków obcych, w tym terminologii technicznej, zachęcenie kadry 
edukacyjnej do szerszej współpracy w obszarze programów mobilnościowych oraz do aplikowania o 
indywidualne granty, poszerzenie horyzontów, wzmocnienie wiary we własne siły. Ma to na celu zwiększenie 
wymiaru europejskiego szkoły. Warto dodać, że projekt był częściowo współtworzony i ostatecznie 
zaopiniowany przez wybrane zakłady pracy współpracujące ze szkołą. Rezultaty projektu to zrealizowane cele 
opisane powyżej, w szczególności poprawa systemu organizacji praktyk zawodowych w Polsce dla uczniów z 
krajów partnerskich. Materialnym rezultatem projektu będzie strona internetowa poświęcona w całości 
projektowi (porównanie systemów edukacji zawodowej, stosowanie innych podejść szkoleniowych, 
propozycje zmian w polskich szkołach, sprawozdanie z mobilności). Dodatkowo powstanie papierowa 
publikacja prezentującą różnice szkolnictwa zawodowego w krajach partnerskich stworzona przez uczestników 
mobilności. Zostanie ona rozdana nauczycielom innych technicznych szkół w Bytomiu, przedstawicielom władz 
miasta i innym zainteresowanym. Szkolenie odbędzie się w Grenadzie w Hiszpanii (marzec 2014) oraz w 
Lizbonie w Portugalii (czerwiec 2014). Każda mobilność trwać będzie jeden pełny tydzień. Planowane jest 
zrealizowanie wizyt w placówkach szkoleniowych o profilu podobnym do instytucji wysyłającej (informatyka, 
mechatronika, elektrotechnika). Odwiedzone zostaną również zakłady pracy przyjmujące uczniów na staże 
zawodowe w różnych profilach kształcenia. Mobilność zakłada też poznanie kultur krajów docelowych. 
Program szkolenia ustalony był z organizacjami goszczącymi. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie 
zdefiniowanych kryteriów. Nad prawidłowością przebiegu rekrutacji czuwać będą koordynator projektu i 
ewaluator. Uczestnicy mobilności odbędą szkolenie językowe i kulturowe przed mobilnością. Projekt zakłada 
upowszechnianie rezultatów na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabycie nowej wiedzy poparte zostanie 
stosownymi dokumentami (w tym Europass – Mobilność). 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39587 

Tytuł projektu Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie 

Beneficjent Miasto Żywiec 

Instytucje partnerskie Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso - La Granja, Segowia, Hiszpania 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 100 704,86 PLN 

Okres realizacji 01.09.2013 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu edukacji szkolnej na terenie 
Miasta Żywca poprzez realizację doskonalenia kadry edukacyjnej w ramach mobilności instytucjonalnej. 
Partnerem wysyłającym jest Gmina Żywiec, a partnerem przyjmującym władze hiszpańskiego miasta San 
Ildefonso – La Granja. Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń, a w szczególności dobrych praktyk 
dotyczących struktury i zasad funkcjonowania oraz finansowania systemów edukacji, jak również pozyskiwania 
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zarządzania placówkami, kompetencji dyrektora, standardów 
zatrudniania nauczycieli, systemów doradztwa zawodowego oraz wykorzystania najnowszych technologii w 
procesie kształcenia. Szczególne znaczenie będą miały zagadnienia dotyczące edukacji wczesnoszkolnej. Jest to 
tematyka wyjątkowo aktualna z uwagi na obniżanie wieku dzieci, które będą podlegać obowiązkowi 
szkolnemu. Mobilność zagraniczna zostanie zrealizowana w formie charakterystycznej dla wizyt studyjnych. W 
trakcie realizacji projektu planuje się również pobyt w placówkach oświatowych takich jak: przedszkola, szkoły, 
centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki edukacji ekologicznej będących miejscami prowadzenia zajęć 
także w formach pozaszkolnych. Zajęcia szkoleniowe będą realizowane także w formie warsztatowej i 
seminaryjnej. Ze strony Miasta Żywca w projekcie udział weźmie 20-osobowa grupa przedstawicieli kadry 
edukacyjnej placówek oświatowych oraz decydentów oświatowych odpowiedzialnych za realizację polityki 
edukacyjnej na terenie gminy. Czas trwania mobilności zaplanowano na 5 pełnych dni roboczych. Zostanie ona 
zrealizowana w listopadzie 2013 roku. Ze strony partnera w projekcie weźmie udział podobna grupa osób, 
które będą zaangażowane do realizacji uzgodnionej między partnerami tematyki szkoleń. Osoby te z uwagi na 
pełnione w instytucji partnera funkcje lub przydzielone im na okres realizacji projektu zadania mają być 
gwarantami realizacji zamierzeń i ich odpowiedniego poziomu merytorycznego. Celem długofalowym projektu 
jest nawiązanie stałej, a przede wszystkim ściślejszej współpracy między partnerami w dziedzinie edukacji i 
realizacja kolejnych przedsięwzięć w następnych latach. Najważniejsze przewidywane rezultaty projektu to: 
zrealizowanie mobilności zagranicznej 20 osób, które w wyniku zrealizowanego programu szkoleniowego 
poszerzą swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, w tym i umiejętności komunikacyjne w języku obcym. 
Zakłada się też podniesienie w świadomości uczestników projektu przekonania co do korzyści płynących z 
doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej jaką stwarzają mobilności zagraniczne. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39588 

Tytuł projektu In English please  – Nauczyciel na miarę XXI wieku 

Beneficjent Agencja Rozwoju Wsi Jaszczur Janina 

Instytucje partnerskie Avalon School of English, Londyn, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 90 709,34 

Okres realizacji 01.02.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu pt. "IN ENGLISH PLEASE – Nauczyciel na miarę XXI wieku"  będzie 10 nauczycieli i 
nauczycielek nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z regionu Dolnego Śląska, chcących zdobyć nowe 
kwalifikacje metodyczne i uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach, poziom 
szkolenia ERK 8. Nauczyciele mają obecnie trudne zadanie przygotowania uczniów do życia w erze globalizacji. 
Dlatego tak istotna jest edukacja w zakresie języka angielskiego. Nauczanie języka obcego w grupach 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych staje się coraz bardziej istotne. Wyniki badań wskazują na to, że dzieci 
uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą 
wymowę. Doświadczenia innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo 
zachęcające i warte naśladowania. Nauczyciel języka powinien dbać o rozwój umysłowy uczniów, zdobywanie 
przez niech umiejętności językowych oraz wspierać ich w kształtowaniu właściwych postaw życiowych. 
Dlatego założeniem niniejszego projektu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem 
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Pozwoli to na rozszerzenie metodyki nauczania o nowości 
edukacyjne oparte na przykładzie angielskim. Głównym celem projektu jest  nabycie przez 10 nauczycieli i 
nauczycielek kwalifikacji metodycznych w zakresie edukacji językowej w angielskiej  instytucji szkoleniowej w 
Wielkiej Brytanii. Główne cele związane z rozwojem zawodowym uczestników to: zdobywanie kwalifikacji i 
kompetencji w zakresie języka angielskiego metodą AVALON DIRECT ENGLISH, rozwój kompetencji 
uczestników z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim na poziomie umożliwiającym 
nauczanie tego języka, zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku edukacyjnym, aby ułatwiać 
rozwój zawodowy i osobisty, poprawa mobilności i promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe 
życie. Rezultaty projektu to: zdobycie kwalifikacji i kompetencji w zakresie metody AVALON DIRECT ENGLISH, 
nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim, zdobycie umiejętności i 
kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój zawodowy i osobisty,  przekonanie się do 
mobilności i uczenia się przez całe życie. Uczestnicy mobilności zagranicznej zapoznają się z metodologią 
edukacyjną angielskiej instytucji i przeniosą te doświadczenia na grunt polski. Dzięki mobilności będą mieli 
również możliwość poznania międzykulturowego środowiska edukacyjnego, co jest niezbędne w tej dziedzinie 
nauczania. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa dwutygodniowe szkolenia. Odbędą się one w 
instytucji szkoleniowej AVALON SCHOOL LONDON w Wielkiej Brytanii. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39589 

Tytuł projektu Od przedszkola do technikum 

Beneficjent Stowarzyszenie Otwartych Drzwi 

Instytucje partnerskie Donnerska skola, Kokkola, Finlandia 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 88 910,15 PLN 

Okres realizacji 16.09.2013 – 15.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada wyjazd 12 nauczycieli z Lublińca do Kokkola w Finlandii, miasteczka o podobnej wielkości. Aby 
sprostać temu wyzwaniu, planujemy odbycie intensywnego kursu języka angielskiego, który wyrówna różnice 
w poziomie posługiwania się tym językiem występujące pomiędzy uczestnikami. W projekcie uczestniczy grupa 
12 nauczycieli Powiatu Lublinieckiego w połowie rekrutująca się z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-
Technicznych, przy którym działa Stowarzyszenie Otwartych Drzwi, w połowie zaś składająca się z nauczycieli 
innych placówek lublinieckich o różnych poziomach kształcenia (w tym przedszkola). Pomysł projektu pojawił 
się w trakcie przygotowywania rekrutacji na następny rok szkolny. Okazało się wówczas, że na 6 szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu, aż 3 są liceami ogólnokształcącymi, jedna szkołą zawodową i tylko dwie 
technicznymi. W samym Lublińcu w bieżącym roku szkolnym otworzono 7 klas ogólnokształcących i tylko 4 
techniczne. Sytuacja ta nie jest adekwatna do potrzeb rynku pracy, co sygnalizuje lokalny Urząd Pracy. Coraz 
częściej absolwenci studiów nie potrafią znaleźć pracy, podczas gdy poszukiwani są specjaliści z 
wykształceniem technicznym. Projekt ma na celu zdiagnozowanie paralelnych relacji w Finlandii, która jest 
europejskim potentatem w dziedzinie edukacji, także zawodowej, o czym świadczą wysokie pozycje w 
rankingach PISA. Projekt prześledzi fiński system zapewniający wysokie standardy edukacji, ale także 
potrafiący sprostać wyzwaniom rynku pracy. Nauczyciele uczestniczący w projekcie będą mogli poznać fiński 
system nauczania od podszewki i zastanowić się, w czym tkwi sukces fińskiego systemu nauczania. Wnioski z 
wizyty w Donnerska skolan staną się być może inspiracją do zmian w dziedzinie kształtowania ścieżki kariery 
zawodowej ucznia w Powiecie Lublinieckim i w szkołach, w których uczą uczestnicy projektu. Z pewnością też 
udział w projekcie wpłynie pozytywnie na nastawienie uczestników do doskonalenia zawodowego w formie 
udziału w mobilności zagranicznej, zainspiruje tych, którzy dotychczas nie mieli styczności z projektami 
unijnymi, przyczyni się do podniesienia samooceny uczestników i stworzenia modelu nauczyciela otwartego na 
świat i jego różnorodność kulturowo-etniczną. Projekt zakłada jeden wyjazd 12 nauczycieli do szkoły średniej 
Donnerska skolan w Kokkola w Finlandii. Zarówno miasto, jak i sama szkoła są zbliżone pod względem 
demograficznym do Lublińca i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych. Wydaje się zatem, że problemy 
i potrzeby także będą zbliżone. Mobilność odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2014 roku, czyli w okresie, 
gdy w Polsce trwają jeszcze wakacje i szkoły nie pracują. Pozwoli to ograniczyć negatywne skutki nieobecności 
nauczycieli w pracy. Szkoła w Finlandii natomiast realizuje już swoje zadania, więc wizyta będzie mogła objąć 
obserwację szkolnej codzienności, zasady funkcjonowania placówki, metody pracy, innowacje techniczne i 
organizacyjne. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39590 

Tytuł projektu Poszerzenie kompetencji zawodowych w oparciu o zajęcia warsztatowe w 
niemieckim centrum kształcenia 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie, 
Strzałkowo 

Instytucje partnerskie Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 
Berlina i Branderburgii, Potsdam, Niemcy 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 72 017,72 PLN 

Okres realizacji 02.09.2013 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą nauczyciele/instruktorzy przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 
uczący w zawodach branży: budowlanej, architektury krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych. Są to 
nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Słupecki: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie 
(ZSP), Zespołu Szkół Ekonomicznych ( ZSE), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Słupcy i 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych (ZSER) w Słubicach (Powiat Słubicki). Projekt  odpowiada na potrzeby 
nauczycieli określone w planach doskonalenia nauczycieli na lata 2012-2015 w zakresie szkolenia 
warsztatowego umiejętności praktycznych w trzech dziedzinach: budownictwo, architektura krajobrazu, 
żywienie człowieka, w kontekście reformy kształcenia zawodowego z roku 2012. Projekt realizuje również 
priorytet POKL w zakresie równości szans kobiet(K) i  mężczyzn(M). Analiza zatrudnienia w/w szkołach 
wykazała, że na 149 nauczycieli 112 to K, a 37 to M czyli 75%K do 25%M. Projekt zakłada udział 12 osób  9K 
(75%) i 3M (25%), co odpowiada proporcjom w grupie wszystkich nauczycieli. Głównym kryterium naboru 
będą kwalifikacje zawodowe i poziom znajomości j. niemieckiego. Cel główny to zwiększenie mobilności kadry 
edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych. Najważniejsze cele szczegółowe to: wsparcie 
nauczycieli w poszerzaniu/nabywaniu nowych umiejętności ułatwiających rozwój osobisty i instytucji, w 
których pracują, wykorzystanie nabytych umiejętności na gruncie oświaty Pow. Słupeckiego i Słubickiego w 
celu unifikacji Europejskich Ram Kwalifikacji w skali Europy, poszerzenie umiejętności dokonywania i 
interpretacji pomiarów geodezyjnych, niwelowania terenu, nabycie umiejętności wykonywania sztukaterii 
wewnętrznej i zewnętrznej, tynków metodą imitacji marmuru i metodą stiuków, nabycie umiejętności 
wykonywania ścieżek, dróg i placów w oparciu o kamień naturalny i sztuczny, poszerzenie umiejętności 
kulinarnych o dania kuchni niemieckiej, zwiększenie efektywności kształcenia/szkolenia zawodowego poprzez 
wprowadzenie zmian organizacyjnych (zajęcia praktyczne realizowane w sposób ciągły w postaci bloku), 
praktyczna realizacja idei uczenia się przez całe życie, przeanalizowanie możliwości współpracy między 
szkołami Pow. Słupeckiego i Słubickiego a Centrum – BFW, podniesie kompetencji językowych zarówno w 
zakresie słownictwa ogólnego, jak i zawodowego. Realizacja projektu przyniesie wartość dodaną w postaci 
następujących rezultatów: zebranie przydatnych materiałów/konspektów zajęć praktycznych, poszerzenie 
umiejętności dokonywania i interpretacji pomiarów geodezyjnych, niwelowania terenu, nabycie umiejętności 
wykonywania sztukaterii wewnętrznej i zewnętrznej, tynków metodą imitacji marmuru i stiuków, 
wykonywania ścieżek, dróg i placów w oparciu o kamień naturalny i sztuczny, poszerzenie umiejętności 
kulinarnych o dania kuchni niemieckiej. Planowane jest opracowanie i wydanie zeszytów ćwiczeniowych do 
zajęć praktycznych dla następujących działów: 1. pomiary geodezyjne i niwelacja terenu 2. technologia 
wykonywania tynków ozdobnych - stiuki i imitacje marmuru 3. technologia wykonywania elementów 
ozdobnych wewnętrznych i zewnętrznych na bazie gipsu 4. technologia projektowania i wykonywania placów, 
ścieżek i dróg na bazie kamienia naturalnego i sztucznego 5. przystawki, dania główne i ciasta kuchni 
niemieckiej. Rezultatem projektu będzie także przeniesienie na grunt oświaty Pow. Słupeckiego i Słubickiego 
dobrych praktyk z zakresu kształcenia. Przewidziano mobilności zagraniczne w dwóch grup 6 osobowych do 
Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. 
Uczestnicy otrzymają dokumenty Europass - Mobilność i certyfikaty od BFW. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39591 

Tytuł projektu Organizacja i zarządzanie oświatą na poziomie europejskim - wymiana 
doświadczeń 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie 

Instytucje partnerskie Sistema Turismo, Potenza, Włochy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 127 526,18 PLN 

Okres realizacji 01.08.2013 – 31.01.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez 
Powiat Słupecki. Grupę tą stanowią 24 osoby, w tym 10 mężczyzn (M) i 14 kobiet (K), co stanowi 41,7% M i 
58,3% K. W projekcie weźmie udział 20 os.: 9 M (45%) i 11 K (55%) wyłonionych z grona dyrektorów, 
wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób 
zajmujących się zarządzaniem i organizacją oświaty – z poszanowaniem równości szans, bez względu na płeć, 
religię, światopogląd, niepełnosprawność czy wiek. Taki dobór ilościowy da równe szanse kobietom i 
mężczyznom. Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie środowiska oświatowego Pow. Słupeckiego 
systemem oświatowym państw UE na przykładzie Włoch. Dowodzi tego sonda przeprowadzona wśród 
oświatowej kadry kierowniczej. W wyniku wywiadu przeprowadzonego wśród 14 K i 10 M zarządzających 
szkołami i placówkami oświatowymi stwierdzono, że zarówno kobiety jak i mężczyźni wyrażają potrzebę 
poznania włoskiego systemu oświaty (organizacja, zarządzanie, prawodawstwo, finansowanie, treści 
programowe, egzaminy, sposób uznawania kwalifikacji, działanie urzędu pracy, kształcenie dorosłych, 
przekwalifikowanie zawodowe, kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami i dysfunkcjami rozwojowymi, rola 
doradcy zawodowego), zwłaszcza w kontekście reformy szkolnictwa z 2012 r., która dała szkole całkowitą 
autonomię w zakresie zarządzania i organizacji procesu dydaktycznego przy jednoczesnym zachowaniu 
realizacji Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). Celem głównym jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej 
dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania szkół w 
wymiarze europejskim na terenie Powiatu Słupeckiego zgodnie z ERK. Cele szczegółowe to: wsparcie osób 
odpowiedzialnych za organizację, zarządzanie i funkcjonowanie szkół w nabywaniu kompetencji ułatwiających 
rozwój osobisty i instytucji, w których pracują poprzez: poznanie organizacji, zarządzania i funkcjonowania 
oświaty we Włoszech, porównanie systemów  kształcenia Polski, Włoch i możliwości adaptacji rozwiązań na 
grunt oświaty Pow. Słupeckiego, analizę  kształcenia ogólnego, zawodowego Włoch i Polski w wybranych, 
pokrewnych przedmiotach/zawodach, zwiększenie efektywności szkolenia poprzez zmianę form i metod 
pracy, e- learning, porównanie roli urzędów pracy w kształceniu zawodowym, analizę doradztwa zawodowego, 
poznanie zasad organizacji edukacji młodzieży z dysfunkcjami, praktyczną realizację idei uczenia się przez całe 
życie, rozpoznanie szans na współpracę między szkołami polskimi i włoskimi, podniesie kompetencji 
językowych zarówno w zakresie słownictwa ogólnego, jak i zawodowego, zdobycie nowych umiejętności 
zawodowych w dziedzinie zarządzania i organizacji oświaty, poznanie zasady równości szans, udział w 
szkoleniu. Realizacja projektu przyniesie wartość dodaną w postaci następujących rezultatów: poznanie 
nowych technik i metod dotyczących pracy zawodowej, zebranie przydatnych materiałów związanych z pracą 
zawodową, poznanie systemu kształcenia we Włoszech, przeniesienie na grunt oświaty Pow. Słupeckiego 
dobrych praktyk, wypracowanie form, metod skutkujących zwiększeniem efektywności kształcenia, np. 
nauczanie modułowe, zaadaptowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji osób z dysfunkcjami, wydanie 
biuletynu z wymiany doświadczeń oraz prezentacji multimedialnej, udoskonalenie umiejętności językowych, 
nawiązanie kontaktów, które przyczynią się do powstania kolejnych partnerstw. Wyjazd do partnera włoskiego 
Sistema Turismo odbędzie się w październiku 2013 r. Uczestnicy uzyskają dokumenty Europass – Mobilność i 
certyfikaty wystawione przez Sistema Turismo. 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39592 

Tytuł projektu Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół 

Beneficjent Miasto Zabrze 

Instytucje partnerskie Instituto Istruzione Superiore Don Milani Rovereto, Roverto, Włochy 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 191 289,26 PLN 

Okres realizacji 02.09.2013 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Cel współpracy w ramach projektu to zwiększenie różnorodności metodycznej i dydaktycznej w szkołach 
zabrzańskich poprzez pogłębione poznanie włoskich modeli edukacyjnych. Do realizacji celu będziemy dążyć 
poprzez następujące działania: 1) Ocena pięciu polskich innowacji pedagogicznych i zarządczych (na 
przykładzie Zabrza) w szkołach włoskich oraz adaptacje elementów pięciu włoskich innowacji (na przykładzie 
Rovereto) w szkołach polskich przez 30 pracowników zabrzańskiej oświaty. Innowacje będą dotyczyły 
następujących wymiarów działalności dydaktyczno - wychowawcze i zarządczej: a) doskonalenia efektywności 
metod/form pracy i ich wpływu na wyniki edukacyjne uczniów; b) aktywizacji dydaktycznej i wychowawczej 
uczniów; c) innowacji zarządczych w szkołach publicznych. 2) wspólne opracowanie jednej koncepcji 
wdrożenia innowacji pedagogicznych potwierdzoną wpisem do rejestru innowacji prowadzonym przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty. Tematyka innowacji, które będą głównym przedmiotem współpracy to: 
innowacyjne kształcenie zawodowe (na przykładzie klasy hotelarskiej), wdrażanie CLIL na różnych typach zajęć 
w szkołach włoskich, wdrażanie ICT oraz e-learningu na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, metoda 
Montessori jako wsparcie pracy dydaktyczno-wychowawczej, współpraca z podmiotami otoczenia szkół, 
wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzajemne potwierdzenie wstępnego etapu 
wdrożenia wspólnego produktu dokona się w Polsce poprzez wpis do rejestru innowacji prowadzonego przez 
Kuratora Oświaty i we Włoszech poprzez podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Pedagogiczną w szkole 
partnerskiej. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39594 

Tytuł projektu Europejskie centrum edukacji specjalnej 

Beneficjent Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, Sieradz 

Instytucje partnerskie 1. Mellanvangsskolan, Staffanstorp, Szwecja 
2. Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης Κιλκίς, KILKIS, 
Grecja 
3. Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola, Ryga, Łotwa 
4. Yazıhüyük Gazi Ilkokulu, Nevşehir, Turcja 
5. Rutlish School, London, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 25 

Dofinansowanie 158 533,11 PLN 

Okres realizacji 02.09.2013 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Zagraniczne wizyty studyjne zorganizowane przez SOSW w Sieradzu w ramach projektu systemowego POKL to 
nie tylko okazja do wymiany dobrych praktyk, czy poznania przykładów inwestycji w edukację z innych krajów, 
ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie europejskich doświadczeń. Wizyty stanowią świetną 
okazję do konfrontacji dotychczasowych doświadczeń z informacjami płynącymi bezpośrednio "ze źródła" oraz 
do nawiązania dobrych kontaktów. W projekcie uczestniczy 25 nauczycieli/lek (podzielonych na 5 grup 5-
osobowych). Program projektu jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez kandydatów w przeprowadzonej 
ankiecie. Nauczyciele wyrazili chęć doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z zakresu pedagogiki 
specjalnej, chęć poznania osiągnięć w tej dziedzinie innych krajów europejskich (np. integracja uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie z pełnosprawnymi). Najważniejszym więc celem projektu "Europejskie 
centrum edukacji specjalnej" jest wyposażenie kadry pedagogicznej SOSW w Sieradzu w taką wiedzę i 
umiejętności, które pozwolą nauczycielom sprostać nowym wyzwaniom. Innymi celami projektu jest 
profesjonalizacja metod kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie nauczycieli/ki 
w nowe doświadczenia, wdrożenie najlepszych europejskich praktyk pedagogicznych ze szkół europejskich do 
polskiej szkoły, rozwój osobisty uczestników/czek, wzrost umiejętności językowych oraz wzrost kompetencji 
międzykulturowych. Pierwsza, druga i czwarta grupa uczestników (Wielka Brytania, Szwecja i Turcja) będzie 
uczyć się zasad integracji w szkołach europejskich, metod wsparcia podopiecznych do funkcjonowania w 
społeczeństwie. Uczestnicy będą również badać sposoby radzenia sobie z uczniem niedostosowanym 
społecznie i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Nauczyciele porównają zdobytą wiedzę i zastosują 
najlepsze praktyki w swojej pracy. Grupa trzecia, (Łotwa) zdobędzie umiejętności i wiedzę na temat sposobów 
komunikacji alternatywnej z uczniem niedosłyszącym. Natomiast grupa piąta (Grecja) pozna zasady tworzenia  
przez niepełnosprawnych intelektualnie miejsc pracy. Uczestnicy poznają techniki pracy warsztatowej, 
sposoby pracy i komunikacji z uczniami z dysfunkcjami natury społecznej oraz z dysfunkcjami komunikacyjnymi 
(autyzm). Projektu zakłada organizację i przeprowadzenie 5 szkoleń na temat kultury kraju przyjmującego 
(obyczajowość, tradycje, sztuka), polityki, struktury oświatowej z uwzględnieniem typu szkoły goszczącej, a 
także metod i technik pracy z uczniami w danej placówce. W tym czasie przeprowadzony zostanie również 
intensywny kurs języka angielskiego dla wszystkich uczestników/czek. Następnie odbędą się wizyty studyjne. Z 
każdej wizyty sporządzona zostanie dokumentacja elektroniczna dostępna na stronie internetowej projektu.  
Za pośrednictwem forum dyskusyjnego oraz "księgi gości" dokumentacja elektroniczna po każdej wizycie 
będzie na bieżąco  modyfikowana i uzupełniana. Wynikiem wspólnej pracy będzie publikacja zamieszczona na 
stronie internetowej projektu. W czerwcu odbędzie się spotkanie uczestników/czek z zainteresowanymi 
nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami z regionu sieradzkiego w celu dzielenia się 
wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami, będącymi rezultatami projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39597 

Tytuł projektu Efektywne metody pracy z uczniem słabym i zdolnym 

Beneficjent Gimnazjum nr 1, Rydułtowy 

Instytucje partnerskie 1. I.E.S. Valentín Turienzo, Colindres, Hiszpania 
2. Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu Ilköğretim Okulu, Istanbuł, Turcja 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 57 036,94 PLN 

Okres realizacji 01.08.2013 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
W ramach projektu, pięcioosobowe grupy nauczycieli gimnazjum wezmą udział w pięciodniowych wyjazdach 
szkoleniowych do Hiszpanii i Turcji. Szkolenie będzie polegało na obserwacji regularnych zajęć lekcyjnych i 
zajęć dodatkowych w szkołach partnerskich oraz na wymianie doświadczeń celem wspólnego uczenia się. 
Bezpośredni kontakt z hiszpańskimi i tureckimi nauczycielami umożliwi uczestnikom projektu zapoznanie się ze 
strukturą i organizacją systemu edukacji, organizacją pracy szkoły i jej wyposażeniem, sposobami pracy z 
uczniami słabymi i zdolnymi oraz poznanie mentalności tamtejszej społeczności, jej stylu życia i zwyczajów. 
Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami usprawniania pracy szkoły i kadry nauczycielskiej, z 
technikami i metodyką pracy z uczniami słabymi i zdolnymi oraz z uczniami o specjalnych potrzebach. Istotnym 
elementem wymiany międzynarodowej będzie aspekt językowy, czyli możliwość nauki języków obcych, 
głównie angielskiego. Głównym celem projektu jest pomoc w zdobywaniu i praktycznym wykorzystywaniu 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej, rozwój osobisty. W konsekwencji projekt 
przyczyni się do poprawy jakości nauczania i organizacji w szkołach m.in. poprzez wprowadzenie nowych 
metod pracy z uczniami słabymi i uzdolnionymi. Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia jakości 
nauczania oraz zapewnienia słabszym uczniom lepszych wyników w nauce, a w rezultacie zapewnienia im 
lepszego startu w życiu, natomiast uczniom zdolnym umożliwi rozwój zainteresowań, zmotywuje do 
samodzielności, podejmowania inicjatyw oraz do sprawdzania swojej wiedzy w konkursach, olimpiadach i 
projektach międzynarodowych. Celem wizyty jest również wzbogacenie warsztatu dydaktyczno-
wychowawczego nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz obserwacje warunków i 
organizacji pracy w szkołach partnerskich. Zdobyte doświadczenia posłużą do opracowania strategii 
podnoszenia jakości pracy szkoły i rozwoju społeczno-edukacyjnego uczniów słabych i uzdolnionych. Pomoc ta 
stanie się nieodzowna w zapewnieniu równowagi szans dla jednych i drugich. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39599 

Tytuł projektu Nauczyciel w wymiarze europejskim 

Beneficjent Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, Zgierz 

Instytucje partnerskie 1. Redruth School, Redruth 
2. Cornwall Outdoors, Truro 
3. Marlborough School, Falmouth 

Liczba uczestników 21 

Dofinansowanie 195 062,57 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 02.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest propozycją podniesienia efektywności praktyk realizowanych przez słuchaczki i słuchaczy z 
Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Wieluniu, przygotowujących się do zawodu nauczyciela  
w specjalności pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna. Projektem zostanie objętych: 13 
słuchaczy/ek Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Wieluniu oraz 8 nauczycieli, w tym: 6 nauczycieli 
specjalistów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych w KN, 2 nauczycieli - 
opiekunów praktyk z placówek przedszkolnych i I etapu edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej. 
Potrzeby  dla wszystkich grup: 1. poznanie systemu kształcenia praktycznego przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela w wymiarze europejskim, 2. skonfrontowanie wiedzy i umiejętności 
pedagogicznych w przygotowywaniu przyszłego nauczyciela do wykonywania zawodu w zmieniającej się 
rzeczywistości społecznej szczególnie w obszarze odmienności kulturowej i etnicznej dzieci, 3. poznanie innych 
metod pracy z dziećmi, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, 4. Zapoznanie się z kulturą kraju  
i regionu, 5. doskonalenie sprawności językowej, 6. nawiązanie formalnych i nieformalnych kontaktów 
Najważniejszym celem projektu jest osiągnięcie u uczestników projektu wpływu mobilności na zdobycie 
nowych umiejętności zawodowych, kulturowych i językowych. Przewidywanym rezultatem będzie: 1. nabycie 
nowych i dodatkowych kompetencji związanych z warsztatem pedagogicznym, poznanie systemu edukacji 
Wielkiej Brytanii oraz nowoczesnych metod pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Poznanie innych metod zwalczania przejawów rasizmu. Ważnym rezultatem będzie podniesienie sprawności 
językowej a także nawiązanie formalnych i nieformalnych kontaktów przyczyniających się do indywidualnych 
mobilności zagranicznych; 2. dla nauczycieli KN - udoskonalanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z 
wymaganiami współczesnego edukacyjnego rynku pracy, zmodyfikowanie Programu Praktyk Pedagogicznych 
słuchaczy w celu zwiększenia ich efektywności, poznanie innych metod pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz innych sposobów radzenia sobie z rasizmem i odmiennością kulturową i 
etniczną. Ważnym rezultatem będzie poprawienie sprawności komunikacyjnej w języku angielskim oraz 
nawiązanie formalnych kontaktów; 3. dla nauczycieli-opiekunów praktyk pedagogicznych - nabycie nowych i 
rozwinięcie posiadanych już kompetencji w zakresie pełnienia funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych. 
Poznanie innych metod pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poznanie innych 
sposobów radzenia sobie z rasizmem i odmiennością kulturową i etniczną np. Wielkiej Brytanii. Ważnym 
rezultatem będzie poprawienie sprawności komunikacyjnej w języku angielskim oraz nawiązanie formalnych 
kontaktów. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39600 

Tytuł projektu Manager oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu 
Ostrowskiego 

Beneficjent Powiat Ostrowski, Ostrów Wielkopolski 

Instytucje partnerskie Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin gGmbH, 
Berlin, Niemcy 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 57 249,34 

Okres realizacji 03.03.2014 – 29.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Manager oświaty - zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego”, to 
efekt współpracy Powiatu Ostrowskiego i Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin 
(BBZ Berlin). Uczestnikami i uczestniczkami projektu będzie grupa 12 osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
szkołami Powiatu Ostrowskiego, w skład której wejdzie 11 dyrektorów oraz naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu (przedstawicieli organu prowadzącego). Będą to dyrektorzy następujących szkół: I LO, II LO, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, IV LO, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-
Energetycznych, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Uczestnicy projektu 
to osoby odpowiedzialne za zarządzanie szkołami powiatowymi. Odbywają oni cykliczne spotkania (tzw. 
narady dyrektorów), podczas których omawiane są najważniejsze aspekty związane z powiatową oświatą. 
Zawartość projektu oraz jego cele operacyjne zostały tak ustalone, aby w pełni odpowiadały na potrzeby 
zawodowe jego uczestników. Cele projektu, to zdobycie nowych umiejętności zawodowych dotyczących 
nowoczesnego i skutecznego zarządzania placówkami oświatowymi przez uczestników projektu oraz poprawa 
znajomości przez nich języka niemieckiego, poprzez realizację 40 godzinnego programu szkoleniowego w BBZ 
Berlin. Uczestnicy projektu oprócz tego, że zarządzają ostrowskimi placówkami oświatowymi są również 
nauczycielami, dlatego możliwość odbycia wymiany doświadczeń z niemieckimi nauczycielami na temat 
systemu kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego będzie dla nich bardzo cennym i nowym 
doświadczeniem. Będzie to dodatkowy atut projektu. Poznane przez uczestników metody zarządzania szkołą, 
innowacyjne metody kształcenia i szkolenia zawodowego, zasady systemu EQF z pewnością będą mogły być 
wykorzystane w ostrowskich szkołach oraz w ich pracy zawodowej. Zrealizowanie celów projektu przyczyni się 
do rozwoju kariery zawodowej uczestników projektu i do poprawy kompetencji językowych (j. niemieckiego 
potocznego i zawodowego).Dzięki możliwości realizacji bogatego programu kulturowego w Berlinie i 
Poczdamie, uczestnicy projektu poprawią również swoje kompetencje kulturowe, których nabycie wpłynie nie 
tylko na ich rozwój osobisty, ale również będą mogły być wykorzystane podczas pracy zawodowej z 
nauczycielami i młodzieżą. Przewidywane rezultaty realizacji projektu: rezultaty miękkie (nabycie umiejętności 
zawodowych przez uczestników projektu, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie 
systemu kształcenia, poprawa ich kompetencji językowych, wzrost pewności siebie, poprawa kompetencji 
kulturowych), rezultaty twarde (zdobycie certyfikatów potwierdzających realizację programu szkolenia 
wystawionych przez instytucję partnerską przez 12 uczestników, otrzymanie dokumentów Europass – 
Mobilność, realizacja 40-godzinnego szkolenia, współpraca ponadnarodowa 2 partnerów w dziedzinie 
mobilności szkolnej kadry edukacyjnej). W wyniku realizacji projektu powstaną również następujące produkty: 
opracowanie wraz z prezentacją multimedialną na temat nowoczesnego zarządzania szkołą, materiały 
fotograficzne i wideo z realizacji mobilności, materiały informacyjne oraz dydaktyczne dotyczące aspektów 
zarządzania szkołą. Mobilności zagraniczne odbędą się w kwietniu 2014 roku w Centrum Kształcenia i 
Doradztwa w Berlinie. Placówka partnerska posiada nowoczesną bazę szkoleniową oraz bardzo dobrze 
wyszkoloną i kompetentną kadrę. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39601 

Tytuł projektu Learning in the Digital Age 

Beneficjent Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
Warszawa 

Instytucje partnerskie 1. Uniwersytet Cypryjski, Nicosia, Cypr 
2.Uniwersity of Wolverhampton, Wolverhampton, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 102 849,74 PLN 

Okres realizacji 01.01.2014 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Learning in the Digital Age" zakłada rozwinięcie umiejętności zawodowych 15 nauczycieli z terenu 
województwa mazowieckiego w zakresie stosowania metod i strategii uczenia się w epoce cyfrowej. Formą 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w planowanym projekcie będzie wizyta studyjna, w trakcie której 
będziemy szukali odpowiedzi na pytania: jakie strategie i metody sprzyjają współcześnie uczeniu się, w jakim 
stopniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz media cyfrowe mogą motywować uczniów i 
dorosłych do uczenia się, które z metod uczenia się w największym stopniu aktywizują i mobilizują  
do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów. Projekt odpowiada na konieczność dostosowania 
metod pracy nauczycieli do potrzeb współczesnego świata. Obecna cyfryzacja życia zmienia między innymi 
charakter uczenia się. W realiach dzisiejszego świata nauczyciele muszą posługiwać się także takimi 
narzędziami, którymi posługują się ich uczniowie. Istnieje konieczność dostosowania metod pracy do potrzeb 
młodego pokolenia. Celem projektu jest: wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tworzeniu środowiska 
pracy wspomagającego uczenie się w Digital Age, doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie  
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych do motywowania 
uczniów i dorosłych do uczenia się, inspiracja do poznania zasad psychologii uczenia się w cyfrowym świecie, 
wzbogacenie zawodowego słownictwa nauczycieli w języku angielskim. Oczekiwane rezultaty: zwiększenie 
aktywności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych strategii i metod uczenia się uwzględniających 
potrzeby Digital Age, zwiększenie świadomości nauczycieli w zakresie budowania środowiska wspomagającego 
uczenie się, zwiększenie efektów edukacyjnych pracy z uczniami, zorganizowanie regionalnej sieci współpracy 
nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w celu promowania nowoczesnych strategii i metod uczenia się 
w oparciu o TIK, rozwinięcie umiejętności porozumiewania się w języku obcym i pracy w grupie 
wielokulturowej. Na potrzebę wsparcia nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod i strategii pracy z 
uczniami w cyfrowej erze wskazują między innymi dane EUROSTATU z których wynika, że około 85% 
nauczycieli odczuwa stres związany ze stosowaniem nowoczesnych technologii. Wynika to z gorszego 
przygotowania nauczycieli do korzystania z TIK niż ich uczniów urodzonych w epoce cyfrowej. Realizacja 
projektu będzie miała wpływ na poprawę jakości kształcenia. Przyczyni się także za pośrednictwem nauczycieli 
i uczniów do lepszego przygotowania rodziców i środowiska lokalnego do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. Planowany projekt będzie trwał rok. Mobilności w formie wizyt studyjnych odbędą się w 2014 
roku. Wizyty zostały zaplanowane w następujących placówkach: University of Cyprus - mobilność dla 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, University of Wolverhampton - mobilność dla nauczycieli edukacji 
WCZESNOSZKOLNEJ (priorytet) i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.  
*(ilekroć w projekcie piszemy o nauczycielach mamy na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn pełniących tę 
rolę zawodową) 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39602 

Tytuł projektu How to be a Teacher Trainer 

Beneficjent Centrum Doskonalenia Nauczycieli English Unlimited, Gdańsk 

Instytucje partnerskie PILGRIMS, Canterbury, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 57 540,88 PLN 

Okres realizacji 01.08.2013 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest skierowany do pracowników i współpracowników (trenerów) Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
English Unlimited, a także pracowników i współpracowników Szkoły Językowej English Unlimited – lektorów 
języków obcych, planujących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności trenerskie i nawiązać 
współpracę z CDN EU. Do głównych potrzeb obu ww. grup należą: poszerzenie lub zbudowanie warsztatu 
trenerskiego obejmującego najnowsze techniki nauczania języków obcych, dostęp do międzynarodowej kadry 
metodyków i dydaktyków, w tym również autorów podręczników, możliwość zapoznania się z sposobem 
funkcjonowania nowoczesnej instytucji szkoleniowej, potrzeba kontaktu z żywym, potocznym, nowoczesnym 
językiem angielskim. Biorąc pod uwagę ww. potrzeby uczestników, głównym celem będzie rozwój kompetencji 
zawodowych obecnych i przyszłych trenerów CDN EU w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
języków obcych, rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych. Do udziału w projekcie zrekrutowani 
będą trenerzy i lektorzy z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, których wyniki pracy pozwalają 
przypuszczać, że staną się profesjonalnymi trenerami nauczycieli języków obcych. Pomoże im w tym 
dwuetapowy program szkoleń metodycznych oraz tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Wielkiej Brytanii 
wzbogacony o program językowo-kulturowy. Zadań związanych ze szkoleniem w Wielkiej Brytanii oraz 
nadzorem nad sesjami w okresie przygotowawczym podejmuje się instytucja szkoleniowa Pilgrims. Oprócz 
intensywnych kursów językowych w Anglii, oferuje ona szeroki zakres kursów metodycznych dla nauczycieli 
języka angielskiego. Udział w całorocznym projekcie wesprze motywację do pracy w zawodzie wszystkich 
uczestników szkoleń. Nie do przecenienia jest również doświadczenie zdobyte podczas obserwacji, jak działa 
profesjonalna instytucja szkoleniowa specjalizująca się w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, które  pozwoli 
zmodernizować działalność CDN EU wg wzorców zaobserwowanych podczas pobytu w brytyjskiej instytucji 
szkoleniowej, a także rozwinąć ofertę kursów CDN EU. Pobyt w Wielkiej Brytanii i część szkolenia językowo-
kulturowego pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty uczestników, ich kompetencje obywatelsko-społeczne i 
językowe. Miejsce odbywania się szkolenia będzie miało szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że obszar 
kultury anglojęzycznej stanowi główną dziedzinę zainteresowania uczestników i wykonywanego przez nich 
zawodu. Wielka Brytania jest obecnie krajem wielokulturowym ze względu na dużą liczbę i różnorodność 
imigrantów, w związku z czym jest bardzo dobrym miejscem do zapoznawania się z różnorodnością kulturową, 
problemami i sposobami ich rozwiązywania w kontekście promocji wielokulturowości, przełamywania 
stereotypów oraz stosowania poprawności politycznej. Rezultaty projektu w odniesieniu do uczestników: 
podniesienie umiejętności metodycznych obecnych i przyszłych trenerów CDN EU, udział w mobilności 
ponadnarodowej,  nawiązanie kontaktów zawodowych z przedstawicielami zagranicznej instytucji edukacyjnej, 
podniesienie umiejętności językowych na poziomie C2 wg ESOKJ w zakresie współczesnego języka 
angielskiego, rozwój kompetencji obywatelsko-społecznej poprzez udział w programie kulturoznawczym. 
Rezultaty projektu w odniesieniu do instytucji partnerskich:- zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji 
ponadnarodowych mobilności edukacyjnych, zacieśnienie współpracy między organizacjami w zakresie 
szkolenia nauczycieli, powiększenie grona wysoko wykwalifikowanych pracowników i współpracowników CDN 
EU, - włączenie do oferty CDN EU nowych atrakcyjnych kursów metodycznych korelujących z tematyką 
projektu,- poprawa ich wizerunku. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39604 

Tytuł projektu Mobilność zawodowa nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, 
zawodowego rozwoju i kompetencji językowych zgodnie z ideą uczenia się przez 
całe życie (LLP) 

Beneficjent Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta, Kraków 

Instytucje partnerskie Berufsbildende Schulen Fredenberg, Salzgitter, Niemcy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 115 281,66 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada udział nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych ZSM Nr 1 o różnym stopniu awansu 
zawodowego, którzy poprzez wizytę w niemieckich szkołach partnerskich  mają zwiększyć swoje kompetencje 
językowe, zawodowe, zwiększyć swoją mobilność zawodową zgodnie z hasłem programu uczenia się przez całe 
życie. Pobyt w szkołach partnerskich podniesie wiedzę o niemieckim systemie oświaty w danym landzie, o 
stanie bazy technodydaktycznej, o projektach edukacyjnych realizowanych w tych szkołach z zakresu 
zrównoważonego rozwoju, wymian międzykulturowych, projektach naukowych, innowacjach pedagogicznych, 
o stanie zatrudnienia w szkołach niemieckich, o kraju pochodzenia kadry pedagogicznej. Zwłaszcza pobyt w 
szkole Deutsch – Luxemburgisches Schengen – Gimnasium, umożliwiony za pośrednictwem szkoły Spohns 
Haus, pozwoli nauczycielom ZSM Nr 1 poznać sposób pracy i zarządzania szkołą niemiecko – luksembursko – 
francuską, szkołą całodzienną, w której pracują nauczyciele z trzech krajów: Francji, Luksemburga i Niemiec. 
Szkoła ta, jest bardzo dobrym miejscem na mobilność zawodową, motywuje nauczycieli  do podniesienia 
kompetencji językowych i międzynarodowych zawodowych. Projekt odpowiada na potrzeby środowiska 
nauczycieli polskich, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w środowiskach wiejskich, mają niską ocenę wartości 
swojej osoby, szkoły, środowiska w którym pracują. Realizacja projektów naukowych ze szkołą z Salzgitter, 
projektów ekologicznych, o tematyce zrównoważonego rozwoju ze szkołą Spohns Haus utwierdzi nauczycieli 
ZSM Nr 1 w konieczności podnoszenia umiejętności i sprawności językowych, kompetencji zawodowych, a tym 
samym przyczyni się do wzrostu mobilności zawodowej nauczycieli. Udział nauczycieli ZSM Nr 1 w projekcie 
systemowym POKL VETPRO_COM ma na celu uświadomienie polskim nauczycielom znaczenia sprawności 
językowej, zachęcenie nauczycieli do podniesienia umiejętności językowych, potwierdzenie ich egzaminem 
zewnętrznym (certyfikatem). Jednym z rezultatów projektu będzie ilość certyfikatów językowych uzyskanych 
przez nauczycieli ZSM Nr 1. Najważniejszym rezultatem projektu wymiany doświadczeń będzie podniesienie 
jakości pracowni szkolnych ogólnokształcących i zawodowych ZSM Nr 1, zmiana form i metod pracy, 
uatrakcyjnienie tematyki zajęć pozalekcyjnych w oparciu o projekty naukowe, ekologiczne, zrównoważonego 
rozwoju, międzykulturowe. Tematyka takich projektów będzie publikowana na szkolnej stronie www. oraz w 
gablotach z informacjami dla uczniów. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie świadomość i 
wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju, który występuje w polskiej podstawie 
programowej, przyczyni się do wybrania tematyki przyszłych projektów ekologicznych, naukowych, 
międzykulturowych realizowanych z uczniami ZSM Nr 1 oraz razem z uczniami szkół partnerskich, których 
rezultaty będą publikowane w projekcie eTwinnig. Projekty wymienione mogą być realizowane w oparciu o 
projekty Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, eTwinnig i projekty z programu "Uczenie się przez całe życie. 
Współpraca partnerska ze szkołami niemieckimi będzie realizowana również poprzez Internet. Projekt będzie 
realizowany na początku lipca 2013 r. w Niemczech. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39605 

Tytuł projektu Follow to the best! 

Beneficjent Zespół Placówek Oświatowych, Platerów 

Instytucje partnerskie ILGAZ ATATURK ILKOKULU, ILGAZ / CANKIRI, Turcja 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 59 806,53 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 - 30.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 10 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor), którzy uczestniczą w edukacji 
wczesnoszkolnej na etapie przedszkolnym lub w klasach I - III. Stałą potrzebą naszego zespołu jest rozwijanie 
warsztatu pracy, poprawianie umiejętności  dydaktycznych i organizacyjnych, pobudzenie motywacji do nauki 
języka angielskiego, podwyższenie kompetencji międzykulturowych. Projekt ma na celu: wzbogacenie wiedzy i 
umiejętności naszego zespołu na temat funkcjonowania szkoły w obszarze merytorycznym i organizacyjnym ze 
szczególnym uwzględnieniem metod pracy w wieku 4 - 9 lat; wzbogacenie warsztatu pracy o nowe rozwiązania 
organizacyjne, pomoce dydaktyczne, narzędzia ewaluacji; poszukiwanie inspiracji  do nowych działań oraz 
motywowanie się do nauki angielskiego. Zakładamy, że każdy z uczestników wizyty studyjnej w Turcji zrealizuje 
powyższe cele, czyli zdobędzie nową wiedzę i umiejętności. Wizyta będzie poprzedzona 20 godzinami 
przygotowania językowego. W trakcie wizyty zwiedzimy szkołę, która wydaje się nam modelową z 
perspektywy naszych celów. Będziemy uczestniczyć w zajęciach, obserwować dzieci w czasie wolnym, 
obejrzymy pomoce naukowe, pracownie, arkusze ewaluacji, będziemy rozmawiać z nauczycielami. Pobyt w 
szkole zajmie 5 godzin dziennie. Pozostały czas przeznaczymy na zwiedzanie. Zapoznamy się z formami 
edukacji prowadzonymi w tych obiektach z dziećmi w wieku 4 - 9 lat. Po powrocie z Turcji opracujemy 
uzyskaną wiedzę i doświadczenia w formie materiałów dydaktycznych pt. "Follow to the best", w których 
znajdą się scenariusze zajęć, arkusze ewaluacji, karty pracy, opisy pomocy dydaktycznych, pomysły na zajęcia 
integracyjne, itp. wyniesione z Turcji. Rezultaty "twarde" to: -10 osób weźmie udział w wizycie studyjnej; -20 
godzin przygotowania językowego; -7 dni wizyty studyjnej; -zbiór materiałów pt. "Follow to the best" 
(scenariusze, arkusze ewaluacji, opis narzędzi, opis pomocy dydaktycznych - 20 stron) - 30 egzemplarzy; -link 
ze strony www.pgplaterow.w.interia.pl - opis rezultatów wizyty, materiały pt. "Follow to the best"; -zebranie 
Rady Pedagogicznej - wniesienie zmian do Planu pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie; -
zebranie z rodzicami - prezentacja doświadczeń, wniosków; -debata Samorządu Uczniowskiego - wniesienie 
zmian do pracy. Mobilność odbędzie się w maju 2014r. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39606 

Tytuł projektu Rozwijanie samodzielności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z 
autyzmem w Hiszpanii 

Beneficjent Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Piekary Śląskie 

Instytucje partnerskie Europroyectos LdV Member of AC Group, Granada, Hiszpania 

Liczba uczestników 4 

Dofinansowanie 24 705,59 PLN 

Okres realizacji 05.08.2013 – 12.12.2013 

Krótkie streszczenie: 
Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Instytucją 
pośredniczącą jest firma Europroyectos LdV z Hiszpanii. Projekt będzie realizowany przez 8 miesięcy od maja 
do grudnia 2013 roku. Pobyt uczestników za granicą będzie wynosił 9 dni. W ramach stażu przewidziany jest 
wyjazd 4 specjalistów z zakresu edukacji niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem z różnych 
etapów edukacyjnych. Dla każdego z uczestników projektu priorytetem w pracy zawodowej jest kształtowanie 
samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem w jak największym zakresie. 
Głównym problemem, z jakim borykają się nasi podopieczni jest brak lub znacznie ograniczona samodzielność i 
niezależność. Osoby te prawie zawsze są uzależnione od pomocy innych osób. Powodem tego są nie tylko 
ograniczenia związane z samą ich niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem, ale także z różnego 
rodzaju barierami architektonicznymi lub komunikacyjnymi. Główną trudnością w nawiązaniu komunikacji 
interpersonalnej jest często brak mowy czynnej lub jej zaburzenia. To powoduje, że osoby te funkcjonują 
często poniżej swoich możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych. Ta sytuacja sprawia, że mogą 
być traktowane jak osoby, które nie tylko mają  problemy z wypowiadaniem się, ale też nie rozumieją mowy, 
nie mają własnego zdania, nie mają potrzeby komentowania, zadawania pytań co może prowadzić do 
frustracji, zamknięcia się w sobie, niechęci do nauki i unikania kontaktów z innymi, a także poczucie obniżonej 
wartości, zwątpienie i strach. Głównym zadaniem osób pracujących z niepełnosprawnymi jest kształtowanie 
ich samodzielności i niezależności w taki sposób, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. 
Rozbudzanie w nich poczucia własnej wartości, przełamywanie strachu, radzenie sobie z barierami (nie tylko 
fizycznymi), kształtowanie komunikacji alternatywnej pozwalającej na lepsze rozumienie z otoczeniem. W 
trakcie pobytu zorganizowane zostaną spotkania w szkole San Rafael w Granadzie pracującej z dziećmi i 
młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z 3 prężnie działającymi stowarzyszeniami dla osób z 
autyzmem w Granadzie, Motril i w Kordobie. Instytucje te w Hiszpanii pełnią kluczową rolę w opiece nad 
osobami z autyzmem. Prowadzą warsztaty, zajęcia oraz terapię dla dzieci z autyzmem a także poradnictwo i 
pomoc dla ich rodzin. Uczestnicy wyjazdu: -będą mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa 
specjalnego w Hiszpanii na różnych jego poziomach; poznają metody kształtowania samodzielności osób ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sposoby komunikacji alternatywnej ułatwiającej im kontakty z 
otoczeniem; poznają rodzaj wsparcia psychologicznego i finansowego proponowany rodzinom osób 
niepełnosprawnych oraz odpowiednie do tego regulacje prawne; poznają sposoby przygotowania do 
zatrudnienia, możliwości zatrudnienia oraz sposoby przygotowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz osób z autyzmem, a także sposób funkcjonowania w społeczeństwie tych osób w życiu 
dorosłym; będą mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego na różnych poziomach, zarówno w 
sytuacjach codziennego życia, jak i w zakresie słownictwa specjalistycznego związanego z realizowanym 
projektem; uczestnicy projektu będą mieli możliwość przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej 
i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z rynkiem europejskim. Podpatrzenie doświadczeń w Hiszpanii, 
powinno skutkować lepszym przygotowaniem naszych podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania oraz 
przeniesieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość edukacji. Pozwoli także na stworzenie spójnego 
systemu rozwoju, na różnych etapach edukacji w celu kompletnego, jednolitego przygotowania osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem do samodzielnego życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39607 

Tytuł projektu Staże zagraniczne siedleckiej kadry edukacyjnej 

Beneficjent Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Siedlce 

Instytucje partnerskie AZZURRA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Spoleto, Włochy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 127 526,18 PLN 

Okres realizacji 02.11.2013 – 31.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
W naszym projekcie weźmie udział 20 osób. Będą to siedleccy nauczyciele przedszkolni i nauczyciele pracujący 
w szkołach podstawowych  (specjaliści edukacji wczesnoszkolnej) oraz  przedstawiciele beneficjenta projektu, 
placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli – Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli (SCDIDN) w Siedlcach. Uczestnicy projektu wezmą udział w trwającym tydzień kursie 
szkoleniowym, przeprowadzonym we Włoszech. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę stałego rozwoju 
zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego (klasy 1-3) oraz potrzebę 
opanowania przez instytucję beneficjenta trudnej umiejętności organizowania mobilności ponadnarodowej 
dla kadry edukacyjnej Siedlec. Nauczyciele siedleccy nie otrzymują wystarczającego wsparcia w działaniach na 
rzecz przygotowania najmłodszych uczniów do funkcjonowania i późniejszej pracy w otwartym, tolerancyjnym 
społeczeństwie; a SCDIDN nie organizował dotychczas projektów ponadnarodowej mobilności jako formy 
wsparcia nauczycieli w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych. Nasz projekt ma zmienić tę sytuację. Jego 
najważniejsze cele to zachęcenie uczestników do poszerzania kwalifikacji zawodowych i poznawania języków 
obcych oraz wsparcie SCDIDN w Siedlcach w przygotowaniach do utworzenia komórki zajmującej się 
organizacją projektów ponadnarodowej mobilności kadry edukacyjnej. Według założeń projektu osiągnięte 
rezultaty dzielą się na miękkie i twarde. Najważniejsze rezultaty miękkie to: - poszerzenie i wzmocnienie 
kwalifikacji zawodowych uczestników projektu;- wzrost doświadczenia uczestników niezbędnego do 
wykonywania w pracy zawodowej na najwyższym poziomie; - podniesienie kompetencji językowych 
uczestników; - przełamanie barier kulturowych; - rozwój osobisty uczestników projektu; - integracja zawodowa 
i towarzyska środowiska nauczycielskiego Siedlec. Rezultaty twarde projektu to: - przeprowadzenie 10 godzin 
zajęć przygotowawczych; - nawiązanie współpracy ze szkołami i instytucjami z kraju partnera; - odbycie 40 
godzin zgodnych z ustalonym programem zajęć zagranicznego kursu szkoleniowego przez grupę wyjazdową; - 
otrzymanie przez wszystkich uczestników projektu certyfikatów odbycia kursu szkoleniowego wystawionych 
przez partnera projektu; - otrzymanie przez wszystkich uczestników projektu dokumentów Europass – 
Mobilność informujących o odbytej mobilności zagranicznej. Projekt przyniesie również efekty materialne i 
produkty: - zdjęcia i filmy wykonane w trakcie realizacji projektu, dokumentujące jego przebieg; - raporty z 
odbytych mobilności przygotowane wspólnie przez kolejne grupy, opisujące ich przebieg i rezultaty; - 
prezentacje omawiające projekt z punktu widzenia uczestnika i organizatora; - materiały uzyskane dzięki 
ewaluacji projektu. Tak zaplanowany projekt, dzięki realizacji mobilności nauczycieli, przyczyni się do realizacji 
celu głównego projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
systemowych” – zwiększeniu o 1 000 liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej. Wiedza i 
doświadczenie pracowników beneficjenta, zdobyte przy realizacji projektu będą formą wsparcia SCDIDN w 
tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej (pierwszy cel szczegółowy 
projektu systemowego); udział w kursie ułatwi uczestnikom poznanie języka obcego i zmotywuje ich do dalszej 
nauki języków (drugi cel szczegółowy) a także znacząco ułatwi im zdobycie nowych umiejętności zawodowych 
(trzeci cel szczegółowy projektu systemowego). Świadczy to o dobrym wpisaniu omawianego przedsięwzięcia 
w założenia projektu systemowego. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39608 

Tytuł projektu Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela 

Beneficjent Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego, Płock 

Instytucje partnerskie Model Experimental School of University of Patras, Grecja 

Liczba uczestników 13 

Dofinansowanie 81 805,00 PLN 

Okres realizacji 01.08.2013 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Naszymi głównymi celami projektu są: podnoszenie poziomu kształcenia, w tym sprawdziany zewnętrzne, 
konkursy; kształcenie osób niepełnosprawnych; komputeryzacja, przede wszystkim wykorzystanie na lekcjach 
narzędzi TIK; innowacyjne nauczanie, integracja sportowa; doskonalenie językowe nauczycieli. Szkoła 
Podstawowa nr 18 w Płocku znajduje się na terenie, gdzie mieszkają rodziny defaworyzowane społecznie, w 
trudnej sytuacji materialnej. Aby zapewnić dzieciom równomierny i harmonijny rozwój, rada pedagogiczna 
przez cały czas poszukuje nowych rozwiązań dydaktycznych, aby cały proces kształcenia stał się bardziej 
efektywny. Poprzez organizowanie i uczestniczenie w wielu konkursach przedmiotowych, międzyszkolnych 
staramy się zachęcić dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Obecnie w Polsce dużą wagę 
przywiązuje się do sprawdzianów zewnętrznych. Poprzez nasze działania, takie jak częste przeprowadzanie 
próbnych sprawdzianów staramy się ograniczyć związany z tym stres oraz oswoić dzieci z typem 
egzaminowania. Jako jedyna szkoła, która znajduje się na osiedlu Skarpa w Płocku mamy oddziały integracyjne, 
gdzie uczęszczają dzieci ze specyficznymi potrzebami, posiadające orzeczenia i opinie o kształceniu specjalnym. 
Ciągły rozwój informatyczny wymaga również całościowego doskonalenia się nauczycieli w zakresie 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystując pomoce multimedialne, czy tablice 
interaktywne staramy się maksymalnie zaktywizować uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, kreatywności i 
twórczości. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów wdrażamy innowacje metodyczne i programowe 
dotyczące rozwijania kompetencji językowych, poszukując tym samym nowych rozwiązań dydaktycznych dla 
zwiększenia efektów kształcenia i przeciwdziałania edukacyjnemu regresowi. Skupiając się na doskonaleniu 
naszych uczniów, rozwijamy również ich kompetencje fizyczne, poprzez organizowanie klas sportowych. Nasza 
kadra pedagogiczna bierze aktywny udział we wszelkich formach doskonalenia, jednakże nauczyciele z dużym 
stażem pracy nie mają już wystarczających motywacji do rozwijania swoich umiejętności językowych, jednak 
kontakt językowy z osobą obcojęzyczną jest wystarczającym powodem, dla którego wyraża się chęć 
doskonalenie tej umiejętności. Wszystkie powyżej opisane działania wymagają ulepszenia, nowych rozwiązań, 
które rada pedagogiczna chciałaby osiągnąć poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w szkołach 
zagranicznych. Trzynastu uczestniczących nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli 
wspomagających, przyrody, języka angielskiego, religii, języka polskiego wychowania fizycznego i świetlicy 
pragnie doskonalić swoje kompetencje dydaktyczne i metodyczne, a także rozpowszechniać je w innych 
placówkach oświatowych. Rezultatami tego projektu będą: podniesienie jakości kształcenia; wdrożenie 
dobrych praktyk i rozwiązań w naszej szkole, a następnie upowszechnienie ich w innych placówkach; 
opracowanie "Przewodnika dobrych praktyk z wizyt studyjnych"; organizacja konferencji metodycznych dla 
nauczycieli innych szkół w celu prezentacji innych rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych; 
nawiązanie szerszej współpracy z zagranicznymi partnerami w celu późniejszej realizacji projektów 
edukacyjnych, dzięki nawiązaniu komunikacji między nauczycielami danych przedmiotów, wymianie 
kontaktów a co za tym idzie włączenie nauczycieli do ciągłego doskonalenia językowego; także zainspirowanie 
i stworzenia warunków uczniom do rozwijania umiejętności w języku obcym. Zagraniczne mobilności odbędą 
się w Grecji. 

  



 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF03-39609 

Tytuł projektu W drodze ku jakości - Towards the Quality of Teaching 

Beneficjent Szkoły Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Warszawa 

Instytucje partnerskie 1. Excelsior Academy, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania 
2. Schule Mindenerwald, Förderschule des Kreises Minden-Lübbecke, 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Primarstufe, Hille, 
Niemcy 
3. Valtimon koulu ja lukio, Valtimo, Finlandia 
4. Storsteinnes skole, Storsteinnes, Norwegia 
5. Varmarskoli, Mosfellsbae, Islandia 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 154 851,43 PLN 

Okres realizacji 30.08.2013 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
XXI wiek przyniósł ogromne zmiany w systemie edukacji w Polsce. Wprowadzenie sprawdzianu w klasie 6 i 
egzaminu gimnazjalnego w nowej formule, zastosowanie technik ICT i wymiar europejski edukacji po 
wprowadzeniu Traktatu Bolońskiego - stawiają nauczycielowi bardzo trudne wymagania merytoryczne i 
psychologiczne. Współczesny nauczyciel musi być nie tylko otwarty na świat, ale przede wszystkim nauczać na 
światowym poziomie jakości. Nasz projekt ma za zadanie podwyższyć jakość  nauczania w naszym zespole 
szkolnym. Naszymi partnerami w tym projekcie będą szkoły europejskie, które mogą poszczycić się 
wdrożeniem nowatorskich metod nauczania, twórczym podejściem do zadań edukacyjnych oraz koncentracji 
na silnych stronach ucznia, rozwijających jego pewność siebie podczas pracy nad jego słabymi punktami. W 
trakcie wizyt w szkołach partnerskich uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładami dobrej praktyki, będą 
mogli obserwować pracę uczniów w klasie i osobiście ocenić przydatność nowo poznanych metod i technik 
nauczania, a także ocenić wprowadzenie dzienników elektronicznych w szkołach partnerskich,  prowadzenie 
lekcji za pomocą komputera czy książki elektronicznej, indywidualizacji pracy ucznia za pomocą przyrządów ICT 
czy doradztwa zawodowego już na poziomie szkoły podstawowej. Celem mobilności będzie zdobycie wiedzy 
praktycznej w tych dziedzinach, podzielenie się wiedzą w zakresie zwiększenia jakości nauczania z 
nauczycielami różnych specjalności ze szkół partnerskich oraz wprowadzenie kreatywnych metod  nauczania w 
naszej szkole. Chcemy włączyć się do sieci instytucji edukacyjnych korzystających z europejskiej mobilności i 
nawiązać długotrwałą współpracę międzynarodową z partnerskimi szkołami w całej Europie. Poznanie 
sposobów zarządzania w różnych szkołach za granicą pomoże nam stworzyć nowy plan oraz strategie rozwoju 
naszej placówki. Rezultaty takiej współpracy nauczycieli będą widoczne w postaci atrakcyjnych lekcji z użyciem 
technik ICT i zwiększeniem procesu indywidualizacji nauczania, a co za tym idzie - zwiększeniem aktywności 
uczniowskiej, zniwelowaniem stresu szkolnego, większym zaangażowaniem się  ucznia w proces własnego 
rozwoju i świadomego zdobycia wiedzy. Takie działania poprawią stosunek uczniów do zadań szkolnych i w 
konsekwencji ich poziom wiedzy znacznie wzrośnie, co wykażą wyniki egzaminów końcowych. Podczas 
wyjazdów każda grupa będzie się składała z nauczycieli o różnej specjalności z poparciem językowca, aby 
mobilność przyniosła korzyści w różnych aspektach nauczania. Dodatkowo planujemy wysłać 2 młode 
nauczycielki na językowe metodyczno –edukacyjne kursy, aby zdobyły uprawnienia do nauczania przedmiotów 
w systemie dwujęzycznym. W taki sposób kształcenie i doskonalenie zawodowe naszych nauczycieli odbędzie 
sie zgodnie z ich potrzebami, zwiększając wymiar kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki 
przedmiotu, możliwości konfrontacji własnych metod pracy z nowo poznanymi.  Jednak celem nadrzędnym 
całego projektu jest podniesienie znajomości języka obcego wśród nauczycieli naszej szkoły oraz ich 
kompetencji kulturowych. Tylko bezpośredni udział w mobilności i konieczność porozumiewania się z 
partnerami w języku obcym przyniesie oczekiwane rezultaty. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43060 

Tytuł projektu Porównanie systemów edukacyjnych w Europie w dobie reform oświatowych 

Beneficjent Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, Tarnobrzeg 

Instytucje partnerskie Training Vision Ltd, Portsmounth ( Hampshire), GB-United Kingdom 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 57 540,88 PLN 

Okres realizacji 16.10.2013 – 15.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Porównanie systemów edukacyjnych w Europie w dobie reform oświatowych” dotyczy poznania i 
porównania systemu edukacyjnego funkcjonującego w szkole angielskiej z polskim, w jaki sposób 
przekazywana i sprawdzana jest wiedza teoretyczna, kształtowane umiejętności oraz prowadzony proces 
poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w innych systemach edukacyjnych. Uczestnicy projektu 
porównają zakres wiadomości obowiązujący na egzaminie podobnym do polskiej matury, organizację takiego 
egzaminu, poznają i porównają strukturę oraz organizację pracy szkoły, programy nauczania i wychowania, 
system oceniania i sposób prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej, a także udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W ramach projektu ośmiu nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica 
w Tarnobrzegu, zrekrutowanych spośród wszystkich nauczycieli szkoły wyjedzie do Anglii (Portsmouth) na 
wiosnę 2014 roku do szkół średnich. Uczestnicy poprzez udział w projekcie chcą rozwinąć i rozszerzyć swoje 
umiejętności zawodowe, aby jak najlepiej sprostać aktualnie wdrażanej reformie programowej. Poprzez 
porównanie systemów edukacyjnych uświadomią  sobie, gdzie są i jak mogą zmodyfikować swoje działania, 
aby szkoła była bardziej przyjazna dla uczniów. Poznanie systemów edukacyjno-wychowawczych 
funkcjonujących w innych krajach europejskich pozwoli na udzielenie wsparcia dydaktyczno-wychowawczego 
oraz wyrównanie różnic programowych uczniom, którzy kontynuują naukę w naszej szkole po powrocie z 
zagranicy. Pozwoli to także dzieciom obcokrajowców zaadaptowanie się w nowej rzeczywistości szkolnej. 
Dodatkowym efektem udziału w projekcie będzie kształtowanie u uczestników postawy aktywnego 
wzbogacenia swojej wiedzy, a tym samym motywowanie uczniów do efektywniejszej nauki, co w przyszłości 
umożliwi im zdobywanie europejskich rynków pracy. Nauczyciele znający inne systemy nauczania, zakres 
wiadomości i kompetencji ukierunkują uczniów, którzy coraz częściej studiują na uczelniach zagranicznych na 
sposoby prezentacji swojej wiedzy oraz aktywnego spędzania czasu, dostosowanego do nowego środowiska. 
Obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych, analiza dokumentacji, spotkania z kadrą szkolną i możliwość 
bezpośrednich rozmów w języku angielskim zdecydowanie wpłynie na podniesienie kompetencji zawodowych, 
jak też językowych uczestników projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43062 

Tytuł projektu Mobilność nauczycieli w kontekście rozwoju kompetencji zawodowych 

Beneficjent Humaneo, Nowy Sącz 

Instytucje partnerskie ΚΟΛΕΓΙΟΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Pafos, Cypr 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 123 694,56 PLN 

Okres realizacji 01.02.2014 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Przedkładany projekt skierowany jest do nauczycieli polskich szkół zawodowych, szkół profilowanych i 
techników, którzy kształcą uczniów w zawodach związanych z gastronomią i hotelarstwem (a więc w obszarze 
kompetencji Partnera). Projektem obejmiemy 40 nauczycieli, którzy skorzystają z mobilności w grupach 10 – 
osobowych (zakładamy wyjazd 1 grupy w miesiącu lub wyjazdy łączone, tj. 2 grupy w miesiącu - w 2013 roku). 
Grupa docelowa pochodzi z obszaru woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego - 
poszczególni uczestnicy zostaną wyłonieni w otwartej rekrutacji. Czas trwania mobilności to 5 pełnych dni 
programu merytorycznego, w ramach którego odbędą się kursy szkoleniowe, warsztaty oraz wizyty studyjne. 
Miejscem mobilności jest Cypr, a konkretnie miasto Pafos, siedziba MESOYIOS COLLEGE (partnera 
przyjmującego), uczelni, która specjalizuje się w kształceniu na poziomie wyższym oraz szkoleniach 
zawodowych w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Głównym celem projektu jest promocja mobilności 
zagranicznej wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych (gastronomia, hotelarstwo) z terenu 4 wskazanych 
powyżej województw, co doprowadzi do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz pedagogicznych, a w 
dłużej perspektywie przyczyni się do podwyższenia jakości kształcenia w szkołach zatrudniających uczestników 
projektu. Cele szczegółowe: a) podniesienie kompetencji organizacyjnych wnioskodawcy oraz uczestniczących 
nauczycieli w zakresie organizacji mobilności międzynarodowej, b) podwyższenie kompetencji językowych oraz 
pedagogicznych uczestników projektu, c) podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie 
realizowanych przez nich przedmiotów zawodowych. Wszystkie cele osiągniemy do końca 2013 roku. Ocena 
efektów mobilności zostanie dokonana wspólnie przez partnerów projektu oraz jego uczestników (każdy z nich 
otrzyma dokument „Europass – Mobilność”). Cele projektu odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby grupy 
docelowej oraz struktur oświatowych:- potrzeba wymiany doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia 
zawodowego (w kwestiach pedagogicznych oraz merytorycznych -poprzez wzbogacenie zajęć o elementy 
stosowane przez partnera),- potrzeba nawiązania współpracy z uczelnią wyższą, w ramach której możliwa jest 
kontynuacja nauki absolwentów polskich szkół gastronomicznych i hotelarskich (lub odbycie staży / wyjazdów 
studyjnych przez uczniów), - potrzeba ciągłego podnoszenia kompetencji nauczycieli, - potrzeba rozwoju 
programów zajęć o elementy praktyki międzynarodowej. Powyżej wskazane potrzeby zostały zdiagnozowane 
przez wnioskodawcę w wyniku badań przeprowadzonych w I i II kwartale 2013 roku.  

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43063 

Tytuł projektu Europejska jakość w edukacji zawodowej 

Beneficjent Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kraków 

Instytucje partnerskie Campus La Salle Saint-Christophe, Masseube, Francja 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 33 943,12 

Okres realizacji 21.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie pięciu nauczycieli z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. Będą 
to nauczyciele przedmiotów ogólnozawodowych i zawodowych w zawodach: kucharz, kelner, cukiernik, 
piekarz, wędliniarz. Uczestnicy projektu zostaną wytypowani przez komisję, która zbada potrzeby nauczycieli i 
wytypuje na staż w oparciu o indywidualne zgłoszenia. Wybór uczestników stażu zostanie uzasadniony przez 
komisję. Jednym z kryteriów wyboru będzie znajomość języka obcego, która daje możliwość skomunikowania 
się z partnerem. Istnieje konieczność, aby  kadra nauczająca w szkolnictwie zawodowym  była przygotowana  
do pracy na poziomie europejskim, by uczący znali języki obce. Głównym celem stażu będzie zwiększenie 
mobilności zagranicznej nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych. Nauczyciele zapoznają się 
z organizacją szkolnictwa zawodowego we Francji, z programami nauczania, organizacją zajęć dydaktycznych i 
praktycznych oraz metodami pracy stosowanymi na zajęciach w nauczaniu uczniów, jak i dorosłych słuchaczy. 
Uczący  poznają wyposażenie wszystkich pracowni szkolnych oraz zakładów gastronomicznych, w których 
uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą brać udział w spotkaniach z nauczycielami ze szkoły 
partnera, podczas których wymienią swoje doświadczenia zawodowe na temat sposobu realizacji programów 
nauczania i oceniania osiągnięć uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi. Szczególną 
uwagę zwrócą na organizację szkolenia praktycznego u pracodawców oraz na sposoby potwierdzania przez 
uczniów zdobytych kwalifikacji. Udział w projekcie umożliwi im doskonalenie francuskiego języka 
zawodowego.  Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych poznają kuchnię francuską, a szczególnie kuchnię 
regionu Pirenejów. Nauczyciele zdobędą nowe umiejętności zawodowe, co przełoży się na lepsze efekty 
nauczania.  Szkoła zyska pomoce dydaktyczne w postaci zbioru receptur i prezentacji, a uczniowie zyskają 
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Oczekiwane rezultaty chcemy osiągnąć poprzez udział w hospitacjach 
lekcji, spotkaniach z restauratorami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, wolnych rozmów z dyrekcją 
szkoły i francuskimi nauczycielami. Program stażu został uzgodniony z partnerem francuskim. Udział w 
zagranicznym szkoleniu nauczycieli przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wiedza i umiejętności 
zostaną wdrożone w szkole między innymi poprzez modyfikację  programów nauczania. Kraków zyska dobrze 
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, a gastronomia lepszych pracowników. Przewidywany termin wizyty to 
20.10.2013 - 26.10.2013 roku. Szkoła partnera Campus La Salle Saint-Christophe College et Lycee Privse mieści 
się w Domaine Bellard - 32140 Masseube, we Francji. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43065 

Tytuł projektu Razem możemy więcej. Zagraniczna mobilność nauczycieli kluczem do 
podniesienia jakości edukacji 

Beneficjent Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, Tarnobrzeg 

Instytucje partnerskie Esmovia (Sistema Practices s. 1.), Valencia, Hiszpania 

Liczba uczestników 7 

Dofinansowanie 43 234,79 

Okres realizacji 16.10.2013 – 15.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Razem możemy więcej. Zagraniczna mobilność nauczycieli kluczem do podniesienia jakości edukacji” 
jest szansą na podniesienie kwalifikacji nauczycieli Zespołu Szkół. Projekt stworzy możliwość poznania i 
porównania zasad pracy oraz funkcjonowania szkół średnich - polskiej i hiszpańskiej w różnych obszarach ich 
działalności z uwzględnieniem potrzeb ucznia, nauczycieli, a także rodziców. Uczestnicy projektu wymienią się 
doświadczeniami w zakresie metod i sposobów pozyskiwania informacji, opracowywania wniosków 
ewaluacyjnych oraz właściwego ich wdrażania do dalszej pracy szkoły. Fundamentalny charakter projektu 
przejawia się w zespołowym, zaplanowanym i dobrze zorganizowanym działaniu. W projekcie udział weźmie 
siedmiu nauczycieli, z różnych dziedzin kształcenia, członków zespołu d/s. ewaluacji wewnętrznej szkoły. 
Głównym celem projektu będzie poznanie struktury szkolnictwa średniego w Hiszpanii, porównania 
hiszpańskiego i polskiego szkolnictwa pod kątem wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły poprzez: - prześledzenie 
programów nauczania i wychowania, - poznanie metod prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich 
obudowy dydaktycznej, - zaangażowania rodziców, instytucji, zakładów pracy itp. w sprawną działalność 
szkoły. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli zostaną zainicjowane i zmodyfikowane  działania w zakresie pracy 
zespołu ewaluacyjnego w Zespole Szkół. Ponadto nastąpi  transfer doświadczeń oraz sprawne, elastyczne 
poruszanie się w mobilnej przestrzeni edukacyjnej. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie 
zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju 
osobowego. Są to: integracja, nawiązywanie więzi interpersonalnych, poznawanie ludzi ciekawych świata, 
twórczych, pełnych pasji, zarażających chęcią nowatorskiego działania. Nauczyciele nabędą pewności w 
poruszaniu się w sferze międzynarodowej. Czerpanie pomysłów z wiedzy i doświadczenia nauczycieli innego 
kraju wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z 
profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizację projektu zaplanowano na wiosnę 
2014 roku w Hiszpanii, w szkole średniej w Walencji. W wyniku realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe 
umiejętności potwierdzone certyfikatami oraz dokumentem Europass – Mobilność. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43066 

Tytuł projektu Uczyć i wychowywać – wymiana doświadczeń zawodowych kadry dydaktycznej i 
zarządzającej z Gminy Skoczów 

Beneficjent Gmina Skoczów, Skoczów 

Instytucje partnerskie 1. Szkoła sportowa „D. Rochow”, Sliven, Bułgaria 
2. Przyrodniczo- matematyczna szkoła średnia „Dobri Cintułow”, Sliven, Bułgaria 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 39 615,58 

Okres realizacji 02.01.2014 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na zdiagnozowane problemy Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie. 
Uczestnikami będzie 6 nauczycieli szkoły oraz 2 przedstawicieli z Zespołu Jednostek Oświatowych w 
Skoczowie. Będą to osoby pełniące obowiązki związane z zapewnieniem i polepszeniem bezpieczeństwa 
fizycznego oraz psychicznego uczniów, a także odpowiedzialne za podnoszenie motywacji do nauki i 
organizację zajęć pozalekcyjnych. Realizacja wizyty w dniach 09.06 – 15.06.2014 w Sliven (Bułgaria) w szkole o 
profilu matematyczno – przyrodniczym oraz w  szkole sportowej pozwoli zrealizować cel – zdobycie nowych 
technik nauczania i organizacji pracy, które przyczyniają się do wzrostu motywacji uczniów do nauki, poprawy 
samooceny, przeciwdziałania agresji, podniesienia autorytetu nauczyciela. Zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji 
w tym zakresie jest konieczne ze względu na problemy zaobserwowane w tej  i innych szkołach Gminy 
Skoczów. Wśród najpilniejszych problemów są: - przemoc, agresja, konflikty słowne i sięganie po używki,- brak 
tolerancji na inność ucznia (przyczyną jest środowisko, które jest raczej ubogie, są to rodziny migrantów, w 
mniejszym stopniu rdzennych mieszkańców Skoczowa, są przejawy niechęci ze strony tzw. rodowitych 
mieszkańców, w szkole jest klasa integracyjna), - zagrożenie marginalizacją społeczną (wśród uczniów są 
wychowankowie pobliskiego Domu Dziecka), - obniżanie się autorytetu nauczyciela jako wzoru do 
naśladowania, - szerzące się zjawisko wyobcowania, nieśmiałości, co skutkuje pojawianiem się stanów 
depresyjnych u uczniów, - rodzi się niechęć do nauki i uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach na 
rzecz samorozwoju,- rozwój zjawiska stresu, nadpobudliwości i braku umiejętności skupienia się nad realizacją 
materiału szkolnego (szybkie tempo życia i rozsypujące się więzi rodzinne, a także chęć sprostania 
oczekiwaniom kreowanym w mediach). Reasumując młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z przemocą, 
przestępczością, brakiem tolerancji, nieszanowaniem norm obywatelskich, religijnych, praw etnicznych, 
brakiem samoakceptacji i niechęcią do działania. Powyższe problemy odnajdują negatywne odzwierciedlenie 
w postawie edukacyjnej nauczyciela – dotychczas stosowane metody stały się na tyle powtarzalne, że nie 
przynoszą zamierzonych rezultatów, uczniowie zobojętnieli wobec stosowanych zabiegów. Nauczyciele muszą 
poszukiwać ciągle nowych metod pracy z uczniami – podejmowane trudy w zakresie organizacji dodatkowych 
działań  w postaci kółek zainteresowań, wycieczek spotykają się z dezaprobatą uczniów i ich rodziców, wskutek 
czego obniża się poziom motywacji i chęć do organizowania tego rodzaju przedsięwzięć, ale i niechęć do 
kontaktów z uczniami i rodzicami. Wybór szkół w Sliven jest celowy. Na tym terenie spotykają się różne kultury 
religijne i rasowe, dlatego wyzwaniem jest zwiększenie integracji obywateli romskich oraz innych mniejszości 
narodowych, przezwyciężanie wykluczeń. Nacisk w edukacji kładzie się na aktywne i twórcze spędzanie czasu 
wolnego, jako zasobu do zmniejszenia agresji, przezwyciężania dyskryminacji i marginalizacji. W wyniku wizyty 
obejmującej hospitację zajęć, seminaria i konferencje zamierzamy: -zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje 
zawodowe, - nabyć przygotowanie do sprawnego prowadzenia edukacji w warunkach pogarszającej się 
sytuacji społeczno – psychologicznej, -doskonalić kompetencje komunikacyjne na płaszczyźnie zawodowej, 
kulturowej, a także w życiu codziennym, -kształtować postawy sprzyjające uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i 
zdobywania kwalifikacji, -zwiększyć tolerancję w stosunku do odmiennej kultury, tradycji, -uzyskać szersze 
perspektywy zatrudnienia (w tym zdobycie certyfikatu Europass). 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43067 

Tytuł projektu Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju 

Beneficjent Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej, Ruda Śląska 

Instytucje partnerskie Skjold skule, Skjold, Norwegia 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 42 147,78 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Kadra pedagogiczna naszej szkoły pragnie podjąć nowe wyzwanie jakim jest współpraca międzynarodowa ze 
szkołami zagranicznymi. Bardzo leży nam na sercu dobro, wszechstronny rozwój oraz przyszłość naszych 
uczniów, a także wzbogacenie oferty szkoły, by przyciągnąć do niej zdolne dzieci. Pragniemy jako grupa 
skorzystać z okazji do obserwacji doświadczeń szkoły norweskiej w zakresie nauczania języków obcych, 
edukacji prozdrowotnej, orientacji zawodowej i integracji dzieci niepełnosprawnych i tych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, których i w naszej szkole nie brakuje. W projekcie wezmą udział chętni do 
rozwijania swoich kompetencji nauczyciele zarówno edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczyciele klas IV-VI. 
Chcemy, aby udział w projekcie wzbogacił nasze umiejętności metodyczne i pedagogiczne w zakresie 
przedmiotów nauczanych przez uczestników, a także w zakresie integracji międzyprzedmiotowej. Chcemy 
poznać nowe sposoby pracy z uczniem zdolnym i z uczniami o specjalnych potrzebach. Interesują nas sposoby i 
zakres współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, sposoby finansowania 
działalności szkoły. Szkolenie zagraniczne zmotywuje uczestników do opanowania podstaw komunikacji w 
języku angielskim, poznania dziedzictwa kulturowego Norwegii, systemu edukacji, metod nauczania w zakresie 
edukacji wczesnoszkolnej i nauczania na poziomie wiekowym 9 – 13 lat. Poznamy nowe sposoby rozwijania 
kreatywności i wspomagania rozwoju talentów dzieci uzdolnionych w różnych dziedzinach (nasza szkoła ma 
status „Szkoła Odkrywców Talentów”). Wzbogacimy swoją wiedzę na temat kooperacji ze środowiskiem 
lokalnym i instytucjami partnerskimi. Projekt da szkole możliwość wypracowania modelu podnoszenia 
kompetencji zawodowych, międzykulturowych i językowych kadry edukacyjnej, przez co przyczyni się do 
podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Będzie również okazją do pracy w większej grupie i 
przyczyni się do zrozumienia modelu kształcenia w innym kraju europejskim oraz do większej otwartości 
uczestników. Pierwsza część projektu zostanie przeznaczona na przygotowanie kulturowe i językowe naszych 
nauczycieli, a w drugiej planujemy tygodniowy wyjazd 9 nauczycieli do szkoły w Norwegii w sierpniu 2014 r. 
(tam już trwa wówczas rok szkolny). Przez cały czas pragniemy utrzymywać kontakt ze szkołą partnerską w 
Skjold w celu, jak najlepszego przygotowania naszej wizyty. Zdobyte umiejętności pragniemy wprowadzić w 
życie niezwłocznie po powrocie do kraju. Mamy nadzieję, że twórczo wykorzystamy nasze doświadczenia, a 
umiejętności językowe pozwolą nam jednocześnie realizować inne projekty europejskie.  

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43068 

Tytuł projektu "Outdoor learning" – czyli nauczanie poprzez naturę i zaplanowane aktywności na 
świeżym powietrzu 

Beneficjent Przedszkole Niepubliczne Misiolandia, Bygdoszcz 

Instytucje partnerskie Tomasjordneset Barnehage,Tomasjord, Norwegia 

Liczba uczestników 6 

Dofinansowanie 50 577,33 PLN 

Okres realizacji 15.10.2013 – 20.02.2014 

Krótkie streszczenie: 
Niepokojąco rośnie w Polsce liczba dzieci niezbornych ruchowo, a zdecydowana większość przedszkolaków nie 
ma zaspokojonej potrzeby ruchu. Nasz projekt ma na celu rozwinąć sprawność fizyczną dzieci, co korzystnie 
wpłynie zarówno na zdrowie jak i rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny naszych podopiecznych. Z 
pomocą nauczycieli z przedszkola Tomasjordneset Barnehage w Norwegii, chcielibyśmy wypracować model 
pracy z dziećmi na świeżym powietrzu. Chcemy nauczyć się jak planować, organizować i przeprowadzać 
aktywności dzieci wg programu "Outdoor learning". Dzięki tej metodzie damy dzieciom możliwość pracy nad 
rozwinięciem swojej samodzielności, niezależności, współpracy w zespole i  pewności siebie. Praca tą metodą 
sprawi, że zajęcia na zewnątrz będą dla dzieci atrakcyjne, motywujące i będą one dla nich wyzwaniem. Nie są 
to zwykłe ćwiczenia fizyczne lecz program, który zakłada odpowiednie zaplanowanie aktywności fizycznej w 
celu nie tylko wzmocnienia sprawności ruchowej i zdrowia dzieci, ale również wpłynie na rozwój umiejętności 
komunikacyjnych, umiejętności analitycznych i umiejętności rozwiązywania problemów, które są niezbędne 
we współczesnym świecie. Program pozytywnie wpłynie również na takie kluczowe wartości jak rozwój 
umiejętności społecznych i koncentracje, które badania identyfikują jako bardzo słabe strony polskich dzieci. 
Program zakłada obcowanie i eksplorowanie natury, realizacje zajęć w lesie czy w ogrodzie, które pozwolą 
dzieciom na użycie wszystkich ich zmysłów i pozytywnie wpłyną na rozwój integracji sensorycznej. Będzie to 
swoista terapia integracji sensorycznej. Otoczenie przedszkola zostanie wyposażone w różnorodny sprzęt taki 
jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspinania, koła do wskakiwania, trapezy do huśtania, które 
umożliwią dzieciom zwiększenie aktywności fizycznej i rozwój. Dzieci w ramach programu będą zaangażowane 
w takie aktywności jak np.: rozpalanie ogniska, pieczenie chleba na ogniu, przecinanie gałęzi, podchody w 
lesie, zaznaczanie i szukanie drogi w lesie, wspinanie się na drzewa, obserwowanie insektów, czy budowanie 
szałasów. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedszkola, którzy odpowiedzialni są za kształtowanie 
sprawności ruchowej dzieci. Do skonstruowania programu i jego realizacji potrzebujemy dowiedzieć się jak te 
zagadnienia rozwiązywane są  w Norwegii i jakie metody, formy pracy, ćwiczenia i pomysły stosują nauczyciele 
w tamtejszych przedszkolach. Chcemy zwiększyć ilość czasu, który dzieci spędzają na świeżym powietrzu, 
wzorując się na systemie norweskim . Do nieprzecenienia jest też potrzeba poznania i zobaczenia w praktyce 
zastosowania tej metody, której jednym z celów jest zmotywowanie dzieci do większej aktywności fizycznej i 
zaangażowania w projekt. Rezultatem projektu ma być wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu 
"Outdoor learning" – dzięki, któremu nasze dzieci będą brały aktywny udział w eksplorowaniu, poznawaniu i 
eksperymentowaniu z przyrodą. Zostanie wypracowany plan pracy zgodny z każdą porą roku, który będzie 
realizowany w sposób ciągły. Program ten będzie wspomagał program wychowania przedszkolnego i 
pozytywnie wpłynie na całościowy rozwój dziecka.  Goszczące nas przedszkole to Tomasjordneset Barnehage 
mieszczące się w Północnej Norwegii, w mieście Tomasjord. Przedszkole jest jednym z  5 przedszkoli w 
regionie i jest zarządzane przez tego samego dyrektora, dlatego będziemy mieli możliwość zobaczenia 5 
różnych instytucji. Wybrane przez nas przedszkole posiada długoletnie doświadczenie w organizowaniu 
"Outdoor learning" i umożliwi nam zapoznanie się zarówno z kontekstem teoretycznym jak i praktycznym tej 
metody. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43069 

Tytuł projektu Zagraniczna mobilność studentów pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – 
Humanistycznego w Siedlcach 

Beneficjent Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 

Instytucje partnerskie AZZURRA. Societa Cooperativà Sociale, Spoleto, Włochy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 127 526,18 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.04.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie weźmie udział 20 studentów Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego UPH. Będą to 
uczestnicy studiów 1 – go i 2 – go stopnia specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem 
przedszkolnym, Pedagogika społeczno – wychowawcza z resocjalizacją, Edukacja wieku dziecięcego i 
Profilaktyka społeczna. Uczestnicy projektu, podzieleni na 2 grupy 10 – osobowe odbędą tygodniowe 
mobilności we Włoszech polegające na wymianie doświadczeń z pracownikami tamtejszych instytucji 
edukacyjnych. Projekt odpowiada potrzebie stałego podwyższania poziomu oferty edukacyjnej i jakości 
kształcenia studentów Instytutu Pedagogiki UPH, a także potrzebie utworzenia na uczelni profesjonalnej 
struktury specjalizującej się w organizowaniu mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli i studentów 
pedagogiki. Zakładane przez nas cele projektu to: wsparcie jego uczestników w poszerzaniu kwalifikacji 
zawodowych i znajomości języków obcych oraz wsparcie instytucji wnioskodawcy – UPH w działaniach 
prowadzących do utworzenia komórki realizującej projekty mobilności ponadnarodowej dla Instytutu 
Pedagogiki. Najważniejsze rezultaty miękkie projektu to: - poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczestników 
projektu; - poprawa znajomości języków obcych wśród uczestników projektu; - przełamanie barier 
kulturowych; - rozwój osobisty uczestników projektu; - integracja zawodowa i towarzyska środowiska 
studentów Instytutu Pedagogiki UPH. Rezultaty twarde projektu to: - przeprowadzenie zaplanowanych zajęć 
przygotowawczych – dla każdej grupy: 8 godzin zajęć przygotowania kulturowego; 8 godzin przygotowania 
pedagogicznego i 80-godzinnego kursu językowego.; - nawiązanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi z 
kraju partnera; - zrealizowanie przez każdą z grup tygodniowego programu mobilności uzgodnionego z 
partnerem; - otrzymanie przez wszystkich uczestników projektu certyfikatów odbycia kursu językowego; - 
otrzymanie przez wszystkich uczestników projektu certyfikatów odbycia mobilności wystawionych przez 
partnera projektu; - umieszczenie wszystkim uczestnikom w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów 
informacji o odbytej mobilności; - otrzymanie przez wszystkich uczestników projektu dokumentów Europass – 
Mobilność, informujących o odbytej mobilności zagranicznej, a wystawionych przez instytucję wysyłającą. W 
efekcie realizacji projektu powstaną również określone produkty materialne. Będą to:- zdjęcia i filmy 
dokumentujące przebieg wszystkich etapów projektu; - przygotowane wspólnie przez uczestników (ale 
oddzielnie przez każdą grupę wyjazdową) raporty z odbytych mobilności omawiające ich przebieg i zawierające 
opinie uczestników; - prezentacje, omawiające projekt oddzielnie z punktu widzenia uczestników i 
pracowników projektu, - materiały uzyskane w trakcie ewaluacji projektu – do wykorzystania przy planowaniu 
i realizacji kolejnych projektów mobilności. Tak zaplanowany projekt, dzięki realizacji mobilności przyszłych 
nauczycieli (studentów pedagogiki), przyczyni się (w swojej skali oczywiście) do realizacji celu głównego 
projektu systemowego „ Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
systemowych” – zwiększenia liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej. Wiedza i doświadczenie 
pracowników projektu, zdobyte w trakcie realizacji projektu, ułatwią utworzenie w Instytucie Pedagogiki UPH 
profesjonalnej struktury zajmującej się  projektami mobilności ponadnarodowej (pierwszy cel szczegółowy 
projektu systemowego); udział w projekcie ułatwi uczestnikom poznanie języka obcego i zmotywuje ich do 
dalszej nauki języków (drugi cel szczegółowy); będzie też dla nich cennym wsparciem w opanowywaniu 
kwalifikacji zawodowych (trzeci cel szczegółowy). Dzięki temu nasz projekt przyczyni się też do realizacji 
wszystkich celów projektu systemowego. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43070 

Tytuł projektu Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym 

Beneficjent Zespół Szkół w Siennicy im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich, Siennica 

Instytucje partnerskie AZZURRA. Societa Cooperativà Sociale, Spoleto, Włochy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 63 763,09 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie weźmie udział 10 osób. Będą to nauczyciele przedszkolni szkolni z placówek oświatowych gminy 
Siennica. Uczestnicy projektu wezmą udział w trwającym  tydzień wyjeździe do Włoch, podczas którego wezmą 
udział w wymianie doświadczeń z pracownikami i dyrekcją analogicznych placówek włoskiego publicznego 
systemu edukacji. Wymiana przeprowadzona zostanie we Włoszech w czasie ferii zimowych  2014 roku. 
Projekt odpowiada potrzebie stałego rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i 
nauczycieli szkolnych oraz potrzebie opanowania przez instytucję wnioskodawcy umiejętności potrzebnych do 
realizacji projektów mobilności ponadnarodowej kadry edukacyjnej. Podstawowym celem projektu jest 
ułatwienie uczestnikom zdobycia nowych umiejętności zawodowych i pogłębienia znajomości języków obcych 
zwłaszcza w obszarze edukacji, a także wsparcie ZS w Siennicy w działaniach prowadzących do nabycia 
umiejętności organizowania projektów ponadnarodowej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej. Zakładane 
rezultaty miękkie projektu to przede wszystkim: - zdobycie przez uczestników projektu nowych umiejętności 
zawodowych; - poprawa znajomości języków obcych wśród uczestników projektu; -rozwój osobisty 
uczestników projektu; - przełamanie barier kulturowych i obyczajowych; - integracja zawodowa środowiska 
kadry edukacyjnej gminy Siennica. Rezultaty twarde projektu to: - przeprowadzenie zajęć przygotowawczych 
(przedstawionych szczegółowo w pkt. F.4.), w tym kursu języka obcego, - przeprowadzenie przez każdą z grup 
wyjazdowych 40 godzin spotkań służących wymianie doświadczeń, otrzymanie przez wszystkich uczestników 
projektu certyfikatów odbycia mobilności, wystawionych przez partnera projektu; - otrzymanie przez 
wszystkich uczestników projektu dokumentów Europass – Mobilność, informujących o odbytej mobilności 
zagranicznej, a wystawionych przez instytucję wnioskodawcy. Projekt przyniesie też efekty w postaci 
namacalnych, materialnych produktów. Będą nimi: - zdjęcia i filmy dokumentujące przebieg wszystkich 
etapów projektu;- przygotowane wspólnie przez uczestników (ale oddzielnie dla każdej grupy) raporty z 
odbytych wyjazdów omawiające przebieg wymiany doświadczeń i zawierające opinie uczestników;- 
prezentacje uczestników przedstawiające projekt oddzielnie z punktu widzenia pracowników różnych  
jednostek edukacyjnych;- materiały uzyskane w wyniku ewaluacji projektu – do wykorzystania przy 
planowaniu i realizacji kolejnych projektów mobilności ponadnarodowej. Tak zaplanowany projekt, dzięki 
realizacji mobilności nauczycieli, przyczyni się (w swojej skali oczywiście) do realizacji celu głównego projektu 
systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów systemowych” – 
zwiększenia liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej. Wiedza i doświadczenie pracowników 
projektu, zdobyte w trakcie jego realizacji, ułatwią w przyszłości utworzenie w gminie profesjonalnej struktury 
zajmującej się projektami mobilności ponadnarodowej (pierwszy cel szczegółowy projektu systemowego); 
udział w projekcie ułatwi uczestnikom poznanie języka obcego i zmotywuje ich do dalszej nauki języków (drugi 
cel szczegółowy); będzie też dla nich cennym wsparciem w opanowywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych (trzeci cel szczegółowy). Dzięki temu nasz projekt przyczyni się też do realizacji wszystkich celów 
projektu systemowego. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43071 

Tytuł projektu Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem 

Beneficjent Szkoła Podstawowa nr 43 im. Leona Kruczkowskiego, Zabrze 

Instytucje partnerskie Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, Słowacja 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 24 888,84 PLN 

Okres realizacji 19.11.2013 – 19.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
Do szkoły biorącej udział w projekcie uczęszcza 457 uczniów, z czego 12 % dzieci jest pochodzenia romskiego. 
Jest to wielkim wyzwaniem dla szkoły, stwarza problemy i sytuacje, które wymagają odmiennego podejścia do 
sprawy. Do szkoły podstawowej w Trnawie uczęszcza blisko 28% Romów. Szkoła ta ma duże doświadczenie w 
pracy z mniejszościami narodowymi i z tych doświadczeń chcemy jak najwięcej skorzystać. W projekcie bierze 
udział grupa nauczycieli, która potrzebuje szczególnego wsparcia ze strony bardziej doświadczonej placówki, 
lecz o podobnym charakterze. Praca z mniejszością romską jest bardzo trudna, a efekty choć wielkie, 
porównując z sytuacją wyjściową w gruncie rzeczy mało satysfakcjonujące. Dzieci romskie, przychodząc do 
szkoły rozpoczynają naukę od nauki języka polskiego, rozróżniania kierunków, kolorów, rozpoczynają proces 
socjalizacji, uczą się rzeczy oczywistych na tym etapie rozwoju dla dzieci nieromskich. Nauczyciele pracujący  z 
małymi dziećmi muszą pracować bardzo intensywnie, choć efekty często są  nieadekwatne do nakładu pracy. 
Grupa biorąca udział w projekcie potrzebuje poznać nowe, aktywne metody pracy z małym dzieckiem i 
dzieckiem należącym do mniejszości narodowych, antidotum na stres i wypalenie zawodowe, potrzebuje 
znaleźć nowe impulsy do dalszej pracy. Dla naszych nauczycieli, którzy wyjadą na 1 tydzień do Trnawy na 
Słowacji podczas ferii zimowych w Polsce w roku 2014 ( szkoły na Słowacji wówczas pracują ) projekt stworzy 
możliwość przełamania barier językowych (będziemy posługiwać się głównie językiem niemieckim, a w razie 
potrzeby również językiem angielskim). Wyjazd stworzy możliwość poznania różnych kultur, wzmocni postawy 
obywatelskie (obserwacje socjologiczne), poszerzy wiedzę o świecie (podróże kształcą), wpłynie na rozwój 
osobowości, kreatywność i autoprezentację. Udział w projekcie umożliwi podglądanie wszelkich nowin w 
dziedzinie nowoczesnych multimediów. Nasi nauczyciele, zwłaszcza ci starsi, pozostają czasem nieco z tyłu, nie 
nadążają za szybkimi zmianami. Dzięki projektom ośmielą się, wypróbują, a później zastosują multimedia w 
swojej pracy. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43073 

Tytuł projektu Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie 

Beneficjent Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki, Pszczyna 

Instytucje partnerskie Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte GmbH,  
Schkeuditz, Niemcy 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 69 169,00 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 28.02.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą nauczyciele informatyki, przedmiotów zawodowych informatycznych oraz nauczyciele 
języków obcych. Wszyscy są nauczycielami zatrudnionymi w PZS nr 2, posiadają różny staż pracy zawodowej. 
Ich uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, absolwenci znajdują pracę w 
swoim zawodzie. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na 
nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój 
warsztat pracy. Niemcy, jako kraj będący chyba najbardziej w Europie zaawansowany technologicznie, także w 
branży informatycznej, są właściwym miejscem do obserwowania sposobu pracy i systemu edukacji. Język 
niemiecki jest postrzegany jako trudny do nauki dla obcokrajowców, przez to mało popularny. Będąc 
przodującą gospodarką europejską, Niemcy mają problem z obcokrajowcami przyjeżdżającymi do pracy i 
osiedlającymi się w Niemczech. Aby porozumieć się imigranci zmuszeni są do skutecznej nauki języków 
obcych. Bardzo przydatne będzie przeniesienie doświadczeń z niemieckiej szkoły na polski grunt. Projekt 
zakłada zapoznanie się nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych oraz języków obcych z 
niemieckim systemem edukacji głównie na przykładzie Saksonii, gdzie odbędzie się staż. Nauczyciele poznają, 
w jaki sposób nadzorowana jest praca i działania szkół w obu krajach. Bardzo silny nacisk położony będzie na 
porównaniu systemów nauczania przedmiotów informatycznych oraz języków obcych w Polsce i w Niemczech. 
Uczestnicy zapoznają się z działaniami i zadaniami niemieckiego Ministerstwa Edukacji. Odbędą szereg wizyt w 
różnych typach szkół. Zapoznają się ze standardami jakościowymi w kształceniu przedmiotów informatycznych 
i języków obcych oraz możliwościami zaawansowanego kształcenia uczniów. Zdobędą informacje na temat 
programów nauczania, liczby godzin dydaktycznych, czasu trwania nauki, struktury zajęć praktycznych. 
Zapoznają się z możliwościami dalszego kształcenia zawodowego młodych ludzi i dorosłych oraz z 
możliwościami rozwoju ich kariery zawodowej w aspekcie dobrej znajomości informatyki i języków obcych. 
Poznają instytucje kształcenia ponadzakładowego – ich strukturę, organizację i ich udział w systemie 
kształcenia. Przewidziane są też wizyty w różnorodnych firmach z branży informatycznej oraz w szkołach 
językowych w Niemczech. Pobyt pozwoli uczestnikom na obserwację codziennego życia szkolnego, nawiązania 
kontaktów między uczniami, nauczycielami i wychowawcami. Dzięki kontaktom z niemieckimi nauczycielami 
przedmiotów informatycznych oraz języków obcych uczestnicy projektu będą mogli skonfrontować własne 
doświadczenia z doświadczeniami zagranicznych kolegów, pracujących w opartym na unijnych standardach i 
przez wiele lat dopracowanym systemie edukacji, a także zweryfikować własną wiedzę. Nauczyciele będą mieli 
również możliwość zapoznać się z oczekiwaniami pracodawców wobec placówek szkoleniowych w kontekście 
profilu ich absolwenta wchodzącego na rynek pracy. W trakcie pobytu nauczyciele dokonają analizy procesu 
kształcenia, która pozwoli na zapoznanie się z formami i programem zajęć dydaktycznych, poznanie 
wyposażenia pracowni informatycznych i językowych. Wypracują nowe metody kształcenia młodzieży oraz 
organizacji warsztatu pracy nauczyciela dla polepszenia kształcenia dla rynku pracy w polskiej szkole 
zawodowej. Poznają kompetencje, jakimi musi dysponować uczeń po zakończeniu nauki w szkole niemieckiej, 
co pozwoli lepiej przygotować polskich uczniów do udziału w europejskim rynku pracy. Staż odbędzie się w 
Lipsku (Niemcy), skierowany jest do  grupy nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz języków obcych i 
trwać będzie jeden tydzień. Partnerem w projekcie jest niemiecka firma Vitalis, która gwarantuje realizację 
uzgodnionego programu stażu w odpowiednich do jego zakresu instytucjach. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43074 

Tytuł projektu Każdemu dać szansę. Innowacyjność technologiczna Colegio Jaime Balmes drogą 
do sukcesu naszej szkoły 

Beneficjent Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej, Ruda Śląska 

Instytucje partnerskie Colegio Jaime Balmes, Cieza, Murcia, Hiszpania 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 55 587,59 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
"Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności odkryć, wspierać i rozwijać”. Te słowa stanowią 
motto przyświecające wszelkim działaniom dydaktycznym i wychowawczym, które podejmuje szkoła. 
Poszukujemy coraz to nowszych dróg dla rozwoju naszej placówki, dlatego chcemy jako grupa, skorzystać z 
okazji do obserwacji doświadczeń szkoły hiszpańskiej, którą proponuje niniejszy projekt. Wezmą w nim udział 
chętni do rozwijania swoich kompetencji (zwłaszcza w zakresie nauczania z wykorzystaniem ITC) nauczyciele 
zarówno edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczyciele klas IV-VI, a także dyrekcja szkoły, która stara się poprzez 
rozwój nowoczesnego zarządzania zapewnić szansę na rozwój naszej placówce. Chcemy, aby udział w 
projekcie wzbogacił nasze umiejętności metodyczne z wykorzystaniem nowych technologii w zakresie 
przedmiotów nauczanych przez uczestników, a także w zakresie integracji międzyprzedmiotowej. Chcemy 
poznać nowe sposoby pracy z uczniem zdolnym i z uczniami o specjalnych potrzebach. Interesują nas formy 
wychowania przez sztukę, które rozwijają kreatywność, tak popularne w szkolnictwie hiszpańskim. Interesują 
nas sposoby i zakres współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, sposoby 
finansowania działalności szkoły. Chcemy, aby 9 nauczycieli naszej szkoły wzięło po raz pierwszy udział w 
zagranicznym doskonaleniu zawodowym. Wyjazd zmotywuje uczestników do polepszania znajomości języka 
angielskiego, poznania uwarunkowań kulturowych Hiszpanii, jej systemu edukacji, metod nauczania w zakresie 
edukacji wczesnoszkolnej i nauczania na poziomie wiekowym 9-13 lat. Poznamy nowe sposoby rozwijania 
kreatywności poprzez nauczanie przez sztukę (do tego zaczęliśmy przywiązywać obecnie dużą wagę, gdyż 
nasza szkoła ma status "Szkoły Odkrywców Talentów"). Projekt da szkole możliwość wypracowania modelu 
podnoszenia kompetencji zawodowych (zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod nauczania z 
wykorzystaniem ICT wspierających nauczanie zindywidualizowane), międzykulturowych i językowych kadry 
edukacyjnej, a także demokratycznego zarządzania, przez co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i 
doskonalenia nauczycieli. Pierwsza część projektu zostanie przeznaczona na przygotowanie kulturowe i 
językowe naszych nauczycieli, a w drugiej planujemy tygodniowy wyjazd do szkoły w Hiszpanii w okresie 
naszych ferii zimowych w 2014 r. Przez cały czas pragniemy utrzymywać kontakt ze szkołą partnerską w Cieza 
(Hiszpania) zarówno na poziomie nauczycieli, jak i uczniów. Zdobyte umiejętności pragniemy wprowadzić w 
życie niezwłocznie po powrocie do kraju. Mamy nadzieję, że twórczo wykorzystamy nasze doświadczenia, a 
umiejętności językowe pozwolą nam jednocześnie realizować inne projekty europejskie. Kontakt z hiszpańską 
szkołą chcemy utrzymywać w celu realizacji kolejnych wspólnych projektów. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43075 

Tytuł projektu Jak motywować uczniów do nauki – wymiana doświadczeń pomiędzy francuskimi i 
polskimi nauczycielami 

Beneficjent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Sosnowiec 

Instytucje partnerskie Lycée Professionnel Isabelle Viviani, Epinal, Francja 

Liczba uczestników 7 

Dofinansowanie 47 520,37 PLN 

Okres realizacji 11.10.2013 – 28.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będzie uczestniczyć 7 nauczycieli naszej szkoły, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich 
kompetencji zawodowych i nawiązaniem współpracy z nauczycielami z zagranicy. Celem naszego projektu jest 
motywowanie uczniów do nauki. Każdy z uczestników będzie obserwować pracę i stosowane metody 
nauczania. Podczas obserwacji zajęć szczególną uwagę zwrócimy na: - treści zawarte w programie nauczania, - 
rodzaj i dobór podręczników,- system oceniania, - stosowane metody pracy (w tym metody aktywizujące), - 
wykorzystanie multimediów, - praca z tablicą interaktywną i wykorzystanie platformy Moodle, - kontakt 
pomiędzy nauczycielem i uczniami. Dzięki temu wzbogacimy swój warsztat pracy, co pozwoli na 
uatrakcyjnienie naszych zajęć i zwiększy efektywność nauczania. Ponadto beneficjenci zapoznają się z 
organizacją instytucji - począwszy od roli i zadań dyrektora szkoły, psychologa i pedagoga szkolnego po 
doradcę zawodowego. Zapoznamy się także z pełną ofertą zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań oraz 
programów wspierających ucznia z trudnościami w nauce.  W godzinach popołudniowych będą odbywały się 
wycieczki do najciekawszych miejsc Lotaryngii i Alzacji tak, aby nasz pobyt również umożliwił poznanie kultury 
Francji. Oczywiście nie zapominamy także o aspekcie integracji z francuskimi kolegami, co mamy nadzieję 
zaowocuje dalszą współpracą w ramach projektów partnerskich pomiędzy naszymi instytucjami oraz 
kontaktami indywidualnymi - korespondencja e - mail, udział w mobilnościach indywidualnych. Mobilność 
będzie trwała tydzień i odbędzie sie w styczniu 2014. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43076 

Tytuł projektu Duńskie doświadczenia z edukacją 

Beneficjent Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wojsławicach, 
Zduńska Wola 

Instytucje partnerskie Agri College Aalborg, Aalborg, Dania 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 117 259,94 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Niniejszy projekt zakłada 7 - dniową wizytę studyjną 15 - osobowej grupy nauczycieli gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, przedmiotów ścisłych powiązanych z edukacją ekologiczną z terenu byłego woj. 
sieradzkiego (powiat sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański, poddębicki, łaski i zduńskowolski) w 
duńskiej miejscowości Aalborg. W czasie pobytu w kraju goszczącym, oprócz wizytacji na lekcjach i 
uczestnictwa w warsztatach, uczestnicy wezmą udział w wycieczkach tematycznych związanych z głównymi 
założeniami projektu. Głównym celem wizyty jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z Polski i 
Danii w zakresie szkolnictwa ekologicznego. Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji 
zawodowych podczas wizyt studyjnych. Instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu 
podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej poprzez mobilności zagraniczne. 
Projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli z wybranego obszaru, 
zwiększy w ten sposób ich konkurencyjność. Zagraniczna wizyta studyjna planowana jest w miesiącach marzec 
- kwiecień 2014r.  

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43077 

Tytuł projektu Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i 
hotelarstwa 

Beneficjent Zespół Szkół nr 7, Tychy 

Instytucje partnerskie Malta Hotels Restaurants Association, Sliema, Malta 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 71 767,83 PLN 

Okres realizacji 01.02.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt mobilności zagranicznej  będzie odbywał się w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych oraz w placówkach 
oświatowych na Malcie. Projekt skierowany jest do grupy 12 nauczycieli języka obcego zawodowego, dla 
nauczycieli kształcących w zawodach gastronomiczno-hotelarskich oraz dla tych nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących, którzy współpracują z zawodowcami przy realizacji zadań bezpośrednio związanych z 
kształceniem zawodowym, głównie w zakresie programów LdV. Potrzeba sprostania wymogom dzisiejszej 
edukacji zawodowej to przede wszystkim bycie nowoczesnym nauczycielem, który zna języki obce, umie 
szybko dopasować się do wszelkich zmian, interesuje się wszelkimi nowymi technologiami i potrafi swą wiedzę 
wykorzystać na lekcjach. Powyższym  potrzebom będzie odpowiadał projekt. Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych biorąc udział w tym projekcie będą przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności zawodowe 
związane z poznaniem systemów informatycznych stosowanych w hotelach na Malcie, będą mogli poznać 
techniki przygotowania zdrowego żywienia w kuchni różnych narodów, strategię marketingową stosowaną w 
hotelarstwie i gastronomii na Malcie. Bardzo ważnym atutem będzie pogłębianie znajomości języka obcego. Z 
kolei nauczyciele języka obcego zawodowego, którzy nie są praktykami w gastronomii i hotelarstwie będą 
poznawać organizację pracy w hotelu, techniki przygotowania potraw zdrowego żywienia w kuchni 
restauracyjnej. Zagadnienia te, przybliżą nauczycielom języków obcych zawodowych i nauczycielom 
przedmiotów zawodowych, metody nauczania przedmiotów od strony praktycznej. Jeżeli w projekcie wezmą 
też udział nauczyciele, którzy nie uczą przedmiotów zawodowych, ale podejmują inne działania, związane z 
kształceniem zawodowym (np. współpraca przy realizacji i koordynowanie programów LdV), zdobytą wiedzę 
będą mogli wykorzystać korelując wiedzę ogólną ze zdobywaniem umiejętności zawodowych przez uczniów. 
Oczekiwanymi rezultatami będzie wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych wiedzy zdobytej podczas stażu. 
Nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych po przyjeździe będą mogli wspólnie 
poprowadzić w języku obcym zajęcia związane np. z przygotowaniem potraw kuchni śródziemnomorskiej 
wykorzystując zasady zdrowego żywienia.  Podczas takich zajęć nauczyciele będą zwracać się do uczniów w 
języku angielskim. Uczniowie realizując tematykę związaną z przygotowaniem potraw będą  stale pogłębiać 
umiejętności językowe połączone z umiejętnościami zawodowymi. Będzie to rodzaj innowacji pedagogicznej-
prowadzenie lekcji gastronomicznych w języku obcym, które będziemy chcieli wprowadzić w przyszłości do 
realizacji podstawy programowej. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zadbają natomiast o 
stworzenie odpowiedniego kontekstu kulturowego (kuchnia Europy a historia krajów europejskich). Ten 
sposób prowadzenia zajęć przyczyni się do przygotowania naszej młodzieży do podjęcia pracy w gastronomii i 
hotelarstwie na rynku europejskim, zarówno pod kątem umiejętności zawodowych, jak też znajomości języka, 
a także zmotywuje uczniów do zdobywania wiedzy ogólnej (korelacja międzyprzedmiotowa). Dla nauczycieli  
przedmiotów zawodowych będzie to doskonalenie językowe zawodowe, a dla językowców doskonalenie od 
strony prowadzenia zajęć gastronomicznych i hotelarskich z wykorzystaniem przygotowania potraw kuchni 
śródziemnomorskiej według zasad zdrowego żywienia. Dodatkowo, nauczyciele, którzy podejmowali już 
wcześniej zadania związane z koordynowaniem programów unijnych, będą mogli zapoznać się z praktyczną 
stroną ich realizacji. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43078 

Tytuł projektu Język francuski językiem komunikacji nauczycieli szkół sektora zielonego w 
projektach międzynarodowych. 

Beneficjent Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, Brwinów 

Instytucje partnerskie France Europea, Saint Herblain, Francja  

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 67 886,24 PLN 

Okres realizacji 01.06.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w Brwinowie. 
Instytucją przyjmującą będzie France EUROPEA z siedzibą w szkole w Saint Herbalaine i działające w jej 
strukturach szkoły i instytucje. Współpraca w ramach sieci daje możliwość organizacji wizyty w szkołach, 
instytucjach oświatowych i innych placówką związanych z edukacją w sektorze zielonym. Wiele tych instytucji 
jest zaangażowanych w projekty międzynarodowe, są otwarci na wszelkie formy współpracy promujące ideę 
uczenia się przez całe życie. W tygodniowej wymianie doświadczeń uczestniczyć będzie 10 nauczycieli i 
konsultantów, realizujących zajęcia dydaktyczne w szkołach rolniczych i leśnych. Uczestnicy projektu wykazują 
zainteresowanie współpracą międzynarodową i doceniają wartość doskonalenia zawodowego. Ważne jest też, 
że kandydaci reprezentują różne regiony kraju. Według założeń nowych podstaw programowych kształcenia 
zawodowego, obowiązujących od 01.09.2012, język obcy jest włączony w nauczanie zawodowe, co stawia  
nowe wyzwanie dla nauczycieli, którzy nie zawsze są do tego przygotowani. Realizacja projektu jest zatem 
ważna dla całego obszaru edukacji zawodowej, a w szczególności sektora zielonego. Projekt przygotuje 
nauczycieli do inicjowania współpracy międzyszkolnej, korzystania ze źródeł obcojęzycznych, przyjmowania 
uczniów na staże czy praktyki w swoich placówkach. Odpowiada na potrzebę poniesienia liczby mobilności 
wśród nauczycieli, pozostających i podejmujących pracę w obszarach wiejskich. Celem wymiany doświadczeń 
jest poznanie francuskich przykładów dobrych praktyk w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej, 
projektów oraz poznanie sposobów funkcjonowania szkoły na poziomie lokalnym i europejskim. Poprzez 
bezpośredni kontakt  z francuskimi nauczycielami, nauczyciele i konsultanci podniosą swoje umiejętności 
językowe (język używany w komunikacji, słownictwo z dziedziny edukacji i zagadnień zawodowych). Efektem 
materialnym wymiany doświadczeń będzie zestaw materiałów językowych, glosariusz pojęć i słownictwa, 
które zostaną wykorzystane przez nauczycieli w szkołach, gdzie prowadzi się projekty lub przyczyni sie do ich 
rozpoczęcia. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będą również 3 scenariusze lekcji prowadzone 
metodą CLIL. Materiał w formie elektronicznej będzie dostępny na stronie projektu i na płytach CD. Cele 
wizyty są odpowiedzią na zwiększającą się współprace polskich i francuskich szkół, rosnącą liczbę polskich 
uczniów, którzy wyjeżdżają do Francji, aby zdobywać doświadczenie zawodowe. Ponieważ wśród nauczycieli 
przedmiotów zawodowych jęz. francuski jest unikalny - projekt przyczyni sie do podniesienia jakości tej 
współpracy. Jak wynika z doświadczeń z dotychczasowej współpracy, zakłócenia w komunikacji czasami 
utrudniają prawidłową realizację projektu. Rezultatem projektu będzie rozwój współpracy międzynarodowej i 
budowa nowoczesnego i europejskiego modelu szkolenia zawodowego. Nieoceniona jest możliwość dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem  w bezpośredniej komunikacji. Zapoznanie uczestników wymiany - a w dalszym 
etapie uczniów i innych osób zainteresowanych, z praktycznymi przykładami rozwiązań w zakresie 
przedsiębiorczości w sektorze zielonym pomoże im przygotować się do poruszania na rynku pracy. 
Wypracowane rezultaty będą  wdrażane próbnie w szkołach, z których będą rekrutować się uczestnicy 
projektu w zakresie im odpowiadającym. Rezultaty projektu będą też upowszechniane na konferencjach 
międzynarodowych i krajowych, które są organizowane bardzo często z udziałem przedstawicieli FRSE. Projekt 
będzie realizowany w ścisłej współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w Polsce i we Francji.  

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43079 

Tytuł projektu Nowoczesny nauczyciel, nowoczesne technologie w nowoczesnym nauczaniu – 
edu@teacher 

Beneficjent Szkoła Podstawowa Nr 1, Pszczyna 

Instytucje partnerskie Universidad de Salamanca. Instituto de Ciencias de la Educacion, Salamanca, 
Hiszpania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 61 763,98 PLN 

Okres realizacji 07.01.2014 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Jako dynamicznie rozwijająca się placówka szkolna, znakomicie wyposażona w nowy sprzęt technologiczny, 
udział w projekcie i szkoleniu jest niezbędny, aby umożliwić wszystkim uczestnikom pełne wykorzystanie 
wyposażenia szkoły. W projekcie planuje się udział grupy nauczycieli z wychowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej oraz nauczycieli klas IV-VI. W projekcie aktywnie będzie uczestniczyć również dyrekcja szkoły. 
Projekt odpowiada potrzebom szkoły, zapisanym w planie pracy szkoły, tj. pełne wykorzystanie sprzętu 
aktualnie znajdującego się w szkole, wyszkolenie jak największej liczby nauczycieli, aby unowocześnić metody 
pracy, tworzenie narzędzi multimedialnych do kontaktu z rodzicami, ale również takich, które mogą 
wykorzystać rodzice w pracy z dzieckiem, dynamiczny rozwój technologiczny szkoły, przygotowanie narzędzi 
wspomagających pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wielu uczniów z obniżonymi 
wymaganiami, dysleksja, dysgrafią, lekkimi wadami- niedosłuch i chorobami przewlekłymi- padaczka a także 
dla uczniów, którzy korzystają z nauczania indywidualnego), nauczenie uczniów jak bezpiecznie i umiejętnie 
wykorzystać nowoczesne narzędzia multimedialne. Cele: praktyczne zapoznanie z zagadnieniami animacji (jak 
stworzyć animację,  jak użyć animacji na lekcjach/prezentacjach, poznanie oprogramowania 2D), poznanie 
możliwości wykorzystania dostępnych środków multimedialnych, poznanie narzędzi ICT w pracy z dziećmi 
przedszkolnymi oraz wczesnoszkolnymi, poznanie narzędzi społecznych do komunikacji pomiędzy 
nauczycielami, wzbogacenie własnego warsztatu pracy, poznanie metod kształcenia za granicą, stworzenie 
współpracy pomiędzy nauczycielami, stworzenie nowoczesnej szkoły, promocja kraju oraz miasta za granicą, 
kształcenie w języku obcym. Oczekiwane rezultaty to wykorzystanie sprzętu szkolnego na europejskim 
poziomie, wykorzystywanie poznanych zagadnień w pracy (nowoczesnych technik w edukacji oraz programów 
do animacji), wyszkolenie pozostałych nauczycieli, wspólne działania służące aktywnej pracy w ramach ICT, 
zainteresowanie uczniów zajęciami, innowacyjność w nauczaniu, nauczenie uczniów korzystania z nowinek 
technologicznych, wykorzystanie europejskiej wartości dodanej, szkolenie w placówkach doświadczonych i 
specjalizujących się w tematyce ICT, podwyższenie kompetencji językowej uczestników, umiejętne 
wykorzystanie poznanych zagadnień do przygotowywania materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (uczniowie z niedosłuchem/o o obniżonej zdolności intelektualnej).  

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43080 

Tytuł projektu Wymiana Doświadczeń = Profesjonalna Kadra 

Beneficjent Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Pleszew 

Instytucje partnerskie Azzurra Spółdzielnia Socjalna, Spoleto, Włochy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 63 763,09 PLN 

Okres realizacji 01.02.2014 – 31.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom/-cielkom i pracownikom/-czkom OHP w 
Pleszewie(Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Zespołu Szkół Zawodowych), zdobycia 
dodatkowej wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. 
Uczestnikami/-czkami projektu jest 10 nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych. 
Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu do instytucji przyjmującej we Włoszech celem poznania 
włoskiego sytemu szkolnictwa i polityki oświatowej regionu. Grupa pozna organizacje systemu kształcenia 
zawodowego i gimnazjalnego uwzględniając kształcenie praktyczne. Uczestnicy poznają wyposażenie 
techniczne, laboratoria oraz pracownie. Poznają przedsiębiorstwa, w których odbywa się nauka w systemie 
dualnym. Dzięki projektowi nauczyciele/-cielki będą mieli możliwość porównania warunków kształcenia 
zawodowego we Włoszech i w Polsce. Projekt odpowiada potrzebom nauczycieli i pedagogów oraz doradców 
zawodowych nieustannego poszerzania posiadanych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy/-czki projektu 
reprezentują grupę zawodową, która musi na bieżąco podnosić kompetencje zawodowe, uczestniczyć w 
różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania się. Program wymiany obejmuje wizytacje szkół 
zawodowych, szkoły gimnazjalnej, wizyty w firmach organizujących praktyki zawodowe. Planowana wymiana 
zakłada wizyty hospitujące mające na celu poznanie organizacji i struktury placówek włoskich, a także 
poznanie zasad bieżącej działalności i administrowania. Projekt da możliwość poznania metod pracy z 
uczniami, zapoznania się z metodami organizacji praktyk zawodowych, stworzy realną możliwość zwiększenia 
innowacyjności procesu kształcenia i zarządzania w placówkach reprezentowanych przez uczestników/-czki. 
Projekt zakłada wymianę w 5-osobowych grup, aby zwiększyć ich efektywność oraz nie paraliżować pracy szkół 
(2 grupy po 5 osób). Cele projektu to: wymiana europejskich doświadczeń, propagowanie innowacyjnych 
metod pracy, nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, poznanie odmiennych rozwiązań 
organizacyjnych, porównanie polskiego i włoskiego systemu szkolnictwa, nabycie nowych kwalifikacji 
zawodowych, poznanie włoskiej kultury, nabycie swobody w komunikacji międzynarodowej, poznanie 
tematyki dotyczącej zagadnień edukacji zawodowej uczniów/-uczennic,  poznanie nowatorskich rozwiązań w 
treściach nauczania i zarządzania oświatą. Rezultaty miękkie projektu:  rozwój zawodowy i osobisty 
uczestników/-czek projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy, nawiązanie współpracy 
międzynarodowej, pogłębienie wiedzy  w zakresie kształcenia zawodowego, wzrost kompetencji językowych. 
Rezultaty twarde: 20 certyfikatów  wystawionych przez partnera włoskiego, 20 certyfikatów wystawionych 
przez Wnioskodawcę, 20 dokumentów Europass – Mobilność, 20 certyfikatów ukończenia przygotowania 
pedagogiczno - kulturowo - językowego, prezentacja multimedialna, sprawozdanie podsumowujące, broszura 
nt. wymiany. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43081 

Tytuł projektu Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły 

Beneficjent Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowice 

Instytucje partnerskie Inspecção-Geral de Educação, Lisboa, Portugalia 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 55 662,55 PLN 

Okres realizacji 21.10.2013 – 31.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest doskonalenie pracowników Kuratorium - poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji  
przez grupę 9 osób, reprezentujących różne jednostki organizacyjne - Delegatury, Wydział Strategii, Zespół 
Programów Europejskich, kierownictwo w dziedzinie nadzoru pedagogicznego, ewaluacji i jakości pracy szkoły, 
co jest szczególnie istotne w kontekście zmian wprowadzanych w naszym kraju w systemie oświaty i nadzoru 
pedagogicznego, specyfiki regionu, gdzie jakość pracy szkoły jest często jedynym czynnikiem awansu 
społecznego uczniów. Projekt umożliwi rozwinięcie kompetencji niezbędnych w codziennej pracy - 
umiejętność oceny i opisu jakości pracy szkoły, umiejętności społecznych oraz myślenia analitycznego, 
umiejętności redakcyjnych. Umożliwi także rozwinięcie kompetencji językowych i interkulturowych - istotnych 
ze względu na doskonalenie pracowników w przyszłości oraz ze względu na rosnącą liczbę imigrantów, 
przybywających do naszego kraju. Projekt wpłynie na sprawniejszą komunikację ustną w języku angielskim, 
poznanie tradycji, kultury, współczesności Portugalii. Celem projektu jest też wypracowanie opisu dobrych 
praktyk dotyczących ewaluacji oraz pracy szkoły. Istotnym celem projektu jest także rozwinięcie kompetencji 
w dziedzinie tworzenia programów doskonalenia naszych pracowników. Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez 
działania przygotowawcze oraz wizytę studyjną w Lizbonie, miejscu, które zostało wybrane ze względu na 
wysoki poziom edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz doświadczenia instytucji partnerskiej w organizacji 
podobnych przedsięwzięć, jak i aspekt językowy i kulturowy wizyty w Portugalii oraz poprzez działania, 
związane z wykorzystaniem i upowszechnianiem rezultatów projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43083 

Tytuł projektu Kompetencje Przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji 
międzykulturowej 

Beneficjent Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie/ Akademickie 
przedszkole "Mali odkrywcy", Warszawa  

Instytucje partnerskie Vilniaus Kolegija, Wilno, Litwa 

Liczba uczestników 11 

Dofinansowanie 55 056,57 PLN 

Okres realizacji 10.12.2013 – 10.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest skierowany do 11 pracowników, współpracowników oraz stażystów/studentów pedagogiki 
Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie i Akademickiego Przedszkola "Mali Odkrywcy" (dalej: 
AP) działającego przy Wydziale - jest to jedyne w woj. przedszkole akademickie, wydział jest zapleczem 
metodycznym i eksperymentalnym dla pracowników i studentów uczelni. Długość wyjazdów stażowych 
została określona odpowiednio na 1 oraz 2 tygodnie. Projekt odpowiada potrzebom uczestników, które zostały 
zdiagnozowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez wnioskodawcę wspólnie z 
Fundacją Inicjatyw Badawczo-Społecznych w Warszawie: dokument zatytułowany „Diagnoza Potrzeb 
Szkoleniowych Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Przedszkola Akademickiego 2012” (dalej: 
Diagnoza 2012). Przeprowadzona w II pol. 2012 roku Diagnoza 2012 wraz z analizą obejmowała następujące 
elementy: diagnoza zapotrzebowania na praktyczne staże zagraniczne, samoocena znajomości języka 
angielskiego; zainteresowania zwiększaniem kompetencji międzykulturowych; kwestionariusz dotyczący 
samooceny umiejętności zawodowych; odpowiedź na problemy społeczne w komunikacji międzykulturowej; 
deklaracja chęci uczestnictwa w stażu zawodowym w roku 2013. Diagnoza 2012 została przeprowadzona 
według metodologii badań socjologicznych zwanej skalą Likerta (1- nota najniższa, 5-nota najwyższa) oraz 
pytań otwartych. W badaniu ankietowym uczestniczyło 11 uczestników, w tym 9 kobiet oraz 2 mężczyzn. W 
projekcie przewidziany jest udział 2 osób niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
ankietowani najczęściej wskazali na konieczność podniesienia następujących umiejętności oraz kompetencji 
zawodowych: kompetencje związane z umiejętnością rozpoznawania „inności”; kompetencje praktyczne w 
zakresie tolerancji i akceptacji „inności”; kompetencje z zakresu przeciwdziałania stereotypizacji „inności”; 
kompetencje miękkie związane z komunikacją interpersonalną, postawą otwartości i elastyczności, 
kreatywnością i podejmowaniem inicjatyw. W ramach projektu, podczas realizowanego stażu, uczestnicy 
projektu zwiększą swoje kompetencje w zakresach wskazanych w ankiecie. Celem podjętego projektu jest 
ukazanie przygotowania dzieci i nauczycieli do tolerancji i akceptacji „inności” poczynając od poziomu 
przedszkolnego, który stanowi bazę wyjściową do dalszych badań implikujących wyższe poziomy kształcenia. 
Produktem finalnym projektu będzie stworzenie e – booka "Akceptacja i tolerancja dla „inności” w 
wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży" we współpracy z ekspertami partnera. Produkt finalny zostanie 
następnie zaprezentowany w ramach organizowanych wydarzeń w etapie upowszechnienia min. 50 
pracownikom przedszkoli z woj. warmińsko-mazurskiego oraz min. 25 pracownikom w woj. podlaskim 
(multiplikacja efektu projektu na woj. sąsiednie z problemem społecznym związanym z komp. 
międzykulturowymi (według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP). W kontekście przeprowadzonej przez 
wnioskodawcę analizy potrzeb uczestników, specyficzne cele są następujące: zwiększenie kompetencji 
zawodowych w zakresie edukacji międzykulturowej według zapotrzebowania wskazanego w Diagnoza 2012 
oraz możliwość zatrudnienia uczestników poprzez odbycie staży zagranicznych; zwiększenie kompetencji 
językowo-kulturowych przez zrealizowanie 32-h szkolenia językowo-kulturowego przygotowującego do stażu; 
zwiększenie mobilności międzynarodowej pedagogów. Wnioskodawca wybrał na miejsce odbycia stażu 
instytucję Vilniaus Kolegija, która jest największym kolegium pedagogicznym na Litwie i współpracuje z siecią 
przedszkoli i placówek oświatowych w regionie Wilna. W ramach przygotowania projektu odbyto wizytę w 
Wilnie oraz odbyła się rewizyta w Olsztynie. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43084 

Tytuł projektu Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości 
edukacji dzieci i młodzieży 

Beneficjent Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Gdańsk 

Instytucje partnerskie Akershus fylkeskommune, Oslo, Norwegia 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 168 591,10 PLN 

Okres realizacji 02.01.2014 – 31.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej 20 osób –nauczycieli i kadry edukacyjnej - 
dla podnoszenia ich kompetencji zawodowych. Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych 
za właściwą organizację doskonalenia nauczycieli w woj. pomorskim, czyli nadzoru pedagogicznego nad 
szkołami/placówkami, doskonalenia nauczycieli, organów prowadzących oraz odbiorcy szkoleń – nauczyciele i 
dyrektorzy szkół zawodowych. W ciągu 1-tygodniowej mobilności uczestnicy w ramach szkoleń, warsztatów i 
wizyt zorganizowanych przez Partnera Przyjmującego nabędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie: 
badania potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, budowania oferty doskonalenia dla nauczycieli, w tym 
mobilności zagranicznych, monitorowania efektywności doskonalenia nauczycieli, ewaluacji systemu 
organizacji doskonalenia nauczycieli. W efekcie uczestnicy wypracują system doskonalenia nauczycieli z 
uwzględnieniem mobilności zagranicznych, powstanie również profesjonalna struktura organizowania 
mobilności ponadnarodowych; zagwarantuje to wyjazdy kolejnych grup nauczycieli i kadry edukacyjnej. 
Poprzez przygotowanie kulturowe oraz codzienne kontakty zawodowe i osobiste podczas wyjazdu 
szkoleniowego, uczestnicy poznają kulturę i tradycję Norwegów (przełamanie funkcjonujących stereotypów). 
Wyjazd szkoleniowy wpłynie również na wzrost kompetencji językowych. Zagraniczna mobilność  zrealizowana 
będzie w Okręgu Akershus (Norwegia) w maju 2014 r. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43085 

Tytuł projektu Innowacyjne formy zapewniania jakości w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoły 

Beneficjent Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowice 

Instytucje partnerskie Staatsinstitut fur schulqualitat und bildungsforschung Munchen, Monachium 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 57 640,83 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 31.08.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt ma na celu kompleksowe doskonalenie pracowników Kuratorium - poszerzenie wiedzy i zdobycie 
praktycznych doświadczeń, rozwinięcie kompetencji przez grupę 10 osób, reprezentujących różne jednostki 
organizacyjne - Delegatury, Wydział Strategii, Zespół Programów Europejskich, kierownictwo w 
newralgicznych dla nich dziedzinach. Odpowie na potrzebę doskonalenia zawodowego w nowej formie 
nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja, poszerzy wiedzę na temat kwestii związanych z jakością pracy 
szkoły, w tym w obszarze pracy z uczniem zdolnym i kształcenia zawodowego, systemu nadzoru i systemu 
oświaty, co jest bardzo istotne w kraju, w którym wprowadzane są innowacje w systemie oświaty i nadzoru 
pedagogicznego, w regionie o tradycjach robotniczych, stosunkowo niskim poziomie wykształcenia 
mieszkańców i niskim statusie społecznym i ekonomicznym, gdzie jakość pracy szkoły jest często jedynym 
czynnikiem awansu społecznego uczniów, rozwinie umiejętność oceny i opisu jakości pracy szkoły.  Umożliwi 
także doskonalenie umiejętności społecznych - pracy w zespole, kluczowej obecnie w pracy wizytatora i 
urzędnika, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, otwartości oraz analizy i syntezy, wyciągania 
wniosków, redagowania opracowań. Umożliwi także rozwinięcie kompetencji językowych i interkulturowych - 
pierwsze umożliwią doskonalenie pracowników w przyszłości poprzez wyjazdy i korzystanie z zagranicznych 
publikacji, drugie będą wspierać w sprawowaniu nadzoru w sytuacji coraz większego otwierania się naszego 
kraju i polskiej szkoły na wielokulturowość oraz specyfikę naszego regionu - w woj. śląskim istnieje liczna 
mniejszość etniczna romska, narodowa niemiecka, coraz więcej także przybywa imigrantów z krajów b. ZSRR 
oraz z Azji. Oczekujemy sprawniejszej komunikacji ustnej w języku obcym, umożliwiającej samodzielne 
wyjazdy zagraniczne pracowników, poznania tradycji, kultury, współczesności kraju niemieckojęzycznego. 
Celem projektu jest też wypracowanie opisu dobrych praktyk w nadzorze pedagogicznym oraz pracy szkoły, 
zdobycie materiału do pracy ze szkołami. Istotnym celem projektu jest także rozwinięcie kompetencji w 
dziedzinie tworzenia programów doskonalenia naszych pracowników. Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez 
działania przygotowawcze oraz wizytę studyjną w Monachium, miejscu, które zostało wybrane ze względu na 
wysoki poziom edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz doświadczenia instytucji partnerskiej w organizacji 
podobnych przedsięwzięć, jak i aspekt językowy i kulturowy wizyty w Bawarii, oraz działania, związane z 
wykorzystaniem i upowszechnianiem rezultatów projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43086 

Tytuł projektu Innowacyjne formy zapewniania jakości w edukacji 

Beneficjent Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowice 

Instytucje partnerskie Tallinna Haridusamet, Tallin, Estonia 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 53 600,98 PLN 

Okres realizacji 03.03.2014 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest kompleksowe doskonalenie pracowników Kuratorium - poszerzenie wiedzy i zdobycie 
praktycznych doświadczeń, rozwinięcie kompetencji przez grupę 10 osób, reprezentujących różne jednostki 
organizacyjne - Delegatury, Wydział Strategii, Zespół Programów Europejskich. Projekt odpowie na potrzebę 
doskonalenia zawodowego w nowej formie nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja, poszerzy wiedzę na 
temat kwestii związanych z jakością pracy szkoły, w tym w obszarze pracy z uczniem niepełnosprawnym, 
edukacji prozdrowotnej, wykorzystania ICT w pracy szkoły, systemu nadzoru i systemu oświaty oraz roli władz 
lokalnych w edukacji, co jest bardzo istotne w kraju, w którym wprowadzane są innowacje w systemie oświaty 
i nadzoru pedagogicznego, istotną rolę we wspieraniu szkół odgrywają samorządy lokalne w regionie, gdzie 
jakość pracy szkoły jest często jedynym czynnikiem awansu społecznego uczniów, rozwinie umiejętność oceny 
i opisu jakości pracy szkoły. Umożliwi także doskonalenie umiejętności społecznych - pracy w zespole, 
kluczowej obecnie w pracy wizytatora i urzędnika, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, otwartości 
oraz analizy i syntezy, wyciągania wniosków, redagowania opracowań. Umożliwi także rozwinięcie 
kompetencji językowych i interkulturowych - pierwsze umożliwią doskonalenie pracowników w przyszłości 
poprzez wyjazdy i korzystanie z zagranicznych publikacji, drugie będą wspierać w sprawowaniu nadzoru w 
sytuacji coraz większego otwierania się naszego kraju i polskiej szkoły na wielokulturowość, do naszego 
regionu przybywa coraz więcej  imigrantów z krajów b. ZSRR oraz z Azji. Oczekujemy sprawniejszej komunikacji 
ustnej w języku obcym, umożliwiającej samodzielne wyjazdy zagraniczne pracowników, poznania tradycji, 
kultury, współczesności Estonii. Celem projektu jest też wypracowanie opisu dobrych praktyk w nadzorze 
pedagogicznym oraz pracy szkoły, zdobycie materiału do pracy ze szkołami i samorządami lokalnymi. Istotnym 
celem projektu jest także rozwinięcie kompetencji w dziedzinie tworzenia programów doskonalenia naszych 
pracowników. Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez działania przygotowawcze oraz wizytę studyjną w Tallinie, 
miejscu, które zostało wybrane ze względu na wysoki poziom edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz 
doświadczenia instytucji partnerskiej w organizacji podobnych przedsięwzięć, jak i aspekt językowy i kulturowy 
wizyty w Estonii oraz poprzez działania związane z wykorzystaniem i upowszechnianiem rezultatów projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43087 

Tytuł projektu Mobilność trenerów i nauczycieli sportu 

Beneficjent Max-tool Project, Rafał Nocoń, Gogolin 

Instytucje partnerskie 1. St. David''s Catholic Sixth Form College,Cardiff, Wielka Brytania 
2. Sport INVEST International a.s., Praga, Czechy 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 100 535,69 PLN 

Okres realizacji 01.01.2014 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez środowisko polskich nauczycieli sportu, w 
szczególności pracujących z młodzieżą w mniejszych miejscowościach. Młodzi, ambitni nauczyciele stojący na 
początku kariery zawodowej, są najczęściej dobrze wykształceni, szukają także międzynarodowych kontaktów i 
doświadczeń, jednak z powodów organizacyjnych i finansowych nie są w stanie samodzielnie zdobywać 
doświadczenie zawodowe w innych krajach. Celem projektu jest zorganizowanie dwóch podróży studyjnych, w 
czasie których uczestnicy będą mieli możność zetknięcia się z najnowszymi pomysłami, metodami pracy, 
rozwiązaniami organizacyjnymi zajęć sportowych w szkołach oraz z formami kooperacji z różnymi instytucjami 
działającymi w sektorze sportu w danej miejscowości. Szczególnie interesujące będzie zapoznanie się z 
rozwiązaniami różnorakich platform współpracy prowadzonych przez szkoły, lub których szkoły są członkami. 
Współpraca tego rodzaju zdobywa dopiero w Polsce popularność, dlatego zapoznanie się ze zdobyczami 
zagranicznych partnerów będzie dla uczestników bardzo cennym doświadczeniem. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43088 

Tytuł projektu Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy 

Beneficjent XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, Kraków 

Instytucje partnerskie Instituto de Enseñanzas Medias Joaquín Artiles, Agüimes, Hiszpania 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 92 645,98 PLN 

Okres realizacji 10.12.2013 – 14.04.2014 

Krótkie streszczenie: 
Szkoła oparta na wiedzy to szkoła ucząca się. Nie ma lepszego sposobu na rozwój szkoły niż rozwój jej 
nauczycieli, od których wymaga się ciągłego uczenia się, uczenia innych i uczenia się od innych; dzielenia się 
wiedzą i informacjami; umiejętności komunikacji oraz współpracy zespołowej. Rolą nauczyciela jest 
przygotowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Sam musi zatem podejmować stały 
wysiłek zrozumienia świata, aby nie czuł się w nim zagubiony, szczególnie w świecie transformacji. Szkoła i jej 
nauczyciele muszą być otwarci na kontakty zewnętrzne, bowiem do tego świata trafią ich wychowankowie. 
Najlepiej przyswajamy wiedzę wtedy, gdy to czego się uczymy ma związek z ważnymi dla nas sprawami, budzi 
zainteresowanie i pozytywne emocje, gdy potrafimy umiejscowić nowe wiadomości w tym, co już wiemy, 
widzimy przydatność zdobywanych umiejętności, poznajemy rzeczywistość poprzez osobiste doświadczenia. 
Wdrażając powyższe idee chcemy w lutym 2014 roku zorganizować wizytę studyjną dla grupy 15 nauczycieli 
naszej szkoły w szkole średniej IES Joaquín Artiles, która znajduje się w Aguimes w Hiszpanii. W ramach tej 
wizyty planujemy wspólne warsztaty nauczycieli polskich i hiszpańskich, które będą dotyczyły m.in. takich 
zagadnień jak: praca metodą projektu, kształtowanie kluczowych kompetencji u uczniów, praca z uczniami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z uczniami imigrantami. Odbędzie się również spotkanie z 
pisarzem hiszpańskim (koordynatorem tego projektu), podczas którego będziemy dyskutować o zwiększeniu 
zainteresowania uczniów czytaniem książek oraz rozwijaniu umiejętności kreatywnego pisania. Dyrekcje szkół 
wymienią się doświadczeniami z zakresu zarządzania szkołą. Nauczyciele polscy będą mieli możliwość 
obserwacji różnych lekcji oraz ich analizy pod kątem stosowanych metod nauczania, wykorzystywania nowych 
technologii informacyjnych oraz kształtowania różnych umiejętności u uczniów. Zorganizowany zostanie panel 
dyskusyjny z władzami lokalnymi, podczas którego będziemy rozmawiać o nowej reformie edukacyjnej, 
systemie ewaluacji pracy szkoły w Hiszpanii. Planujemy również wizyty w innych szkołach, które umożliwią 
nam szersze spojrzenie na edukację hiszpańską. Wizyta studyjna będzie również okazją do poszerzania wiedzy 
na temat Hiszpanii, jej mieszkańców, poznania kultury, historii, geografii, problematyki społecznej i 
ekonomicznej. Wspólnie z nauczycielami hiszpańskimi zorganizujemy warsztaty terenowe, w ramach których 
zwiedzimy historyczne miejsca, muzea, rezerwaty przyrody oraz spotkamy się z ciekawymi ludźmi. Chcemy, 
aby wizyta studyjna i wymiana doświadczeń z nauczycielami hiszpańskimi zachęciły wszystkich jej uczestników 
do podejmowania nowych wyzwań, do kreatywności oraz wprowadzania innowacji w celu podnoszenia jakości 
nauczania. Chcemy, żeby projekt przyczynił się do promowania idei uczenia się przez całe życie zarówno wśród 
nauczycieli jak i uczniów, która jest podstawową cechą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Ucząc 
się zmieniamy siebie, a zmieniając siebie zmieniamy świat. „Analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie 
potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie.”(Alvin Toffler).Wizyta 
studyjna będzie taką właśnie sytuacją umożliwiającą uczenie się. Mamy tu na myśli współpracę, która inspiruje 
do działania, umożliwia konfrontację z innymi, wymianę doświadczeń, a tym samym pozwala na weryfikację 
dotychczasowych metod pracy oraz otwiera na to, co nowe, inne. Właśnie wymiana doświadczeń, wiedzy, 
poglądów jest formą uczestniczenia w kulturze europejskiej oraz warunkiem rozwoju i postępu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43090 

Tytuł projektu Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej 

Beneficjent Miasto Poznań 

Instytucje partnerskie Kinder in Bewegung GmbH, Berlin, Niemcy 

Liczba uczestników 13 

Dofinansowanie 61 397,48 PLN 

Okres realizacji 04.11.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej jest kluczowa dla dobrego przygotowania dzieci do dalszych etapów 
edukacji, szczególnie w kontekście obniżenia wieku szkolnego w Polsce. Głównym celem projektu "EDU Active" 
jest podnoszenie jakości pracy kadry pedagogicznej przedszkoli, w szczególności w zakresie nowoczesnych 
(aktywnych) metod uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy projektu (nauczyciele i dyrektorzy 
poznańskich przedszkoli wspierani przez pracowników organu prowadzącego i ekspertów z instytucji 
doskonalenia nauczycieli) wezmą udział w tygodniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w berlińskich 
przedszkolach, prowadzonych przez organizację partnerską Kinder in Bewegung. Poprzez obserwację pracy, 
aktywne uczestnictwo w zajęciach i merytoryczną opiekę ekspertów, uczestnicy będą mogli zapoznać się z 
innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w przedszkolach niemieckich, 
które oferują bardzo wysoki poziom edukacji. W dłuższej perspektywie założeniem projektu jest zmiana stylu 
pracy kadry pedagogicznej i przełamanie stereotypów związanych z tradycyjną edukacją przedszkolną oraz 
zwiększenie motywacji do wdrożenia innowacyjnych form pracy z dziećmi w poznańskich przedszkolach. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43091 

Tytuł projektu Learning innovative teaching 

Beneficjent Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego, Łódź 

Instytucje partnerskie 1. Rudbecksskolan, Orebro, Szwecja 
2. Risbergska Skolan, Orebro, Szwecja 
3. Adolfsbergsskolan, Orebro, Szwecja 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 78 914,63 PLN 

Okres realizacji 15.11.2013 – 27.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Learning innovative teaching” zakłada uczestnictwo 12 nauczycieli ZSO nr 7 w Łodzi. Grupa 
uczestników składa się z nauczycieli przedmiotów: humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych, 
przedsiębiorczości, artystycznych oraz wychowania fizycznego. Projekt odpowiada 3 podstawowym 
potrzebom: podniesieniu jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego, doskonaleniu nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobyciu 
doświadczeń w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli. Uczestnicy projektu 
zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod indywidualizacji procesu nauczania, 
diagnozowania i rozwijania zainteresowań uczniów, obserwacji sposobów wykorzystania multimediów na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, analizy poznanych sposobów rozwiązywania problemów z dyscypliną oraz 
bezpieczeństwem. ZSO nr 7 jako instytucja podwyższy jakość kształcenia przez wdrożenie dobrych praktyk i 
doświadczeń uczestników projektu, które zostaną wykorzystane przez liczne placówki oświatowe w Łodzi, 
regionie, województwie łódzkim i całym kraju. Uczestnicy projektu wezmą udział w nauczycielskich forach 
międzynarodowych, dla których językiem komunikacji jest język angielski. Wpłynie to na podniesienie 
świadomości pojmowania edukacji jako wartości ponadnarodowej. Zagraniczne mobilności trwające po 7 dni 
każda odbędą się w trzech terminach: styczeń/luty 2014, październik/listopad 2014 oraz styczeń/luty 2015. 
Każda grupa wyjazdowa, składająca się z 4 nauczycieli różnych przedmiotów, odbędzie wizytę w jednej z trzech 
szkół w Orebro w Szwecji. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43092 

Tytuł projektu Podwyższanie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania 
w niepublicznej szkole podstawowej „Nasza szkoła” 

Beneficjent Edukacja J.M Joanna Ciupik – Molińska 

Instytucje partnerskie North West Academy of English, Derry, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 71 926,1 PLN 

Okres realizacji 16.12.2013 – 30.04.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do grupy 10 nauczycieli naszej szkoły. Wnioskodawca aplikując o sfinansowanie 
niniejszego projektu próbuje odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli, które zostały zdiagnozowane na 
podstawie anonimowych ankiet wypełnionych przez nauczycieli pracujących w szkole. Nauczyciele, którzy 
wzięli udział w ankiecie wyrazili zainteresowanie stworzeniem im możliwości wyjazdu do innego kraju 
europejskiego w celu poznania systemu edukacji tegoż kraju i stylu pracy nauczycieli. Ponadto, kadra 
nauczycielska musi podlegać kształceniu ustawicznemu, co także wynikało z odpowiedzi w ankiecie, nie tylko 
na terenie Polski, ale też chętnie za granicą, w kraju, gdzie wykorzystanie TIK w codziennym nauczaniu jest na 
wysokim poziomie. Nasi nauczyciele, mając w szkole dostęp do najnowszych technologii chcą podnieść poziom 
swoich zajęć w zakresie wykorzystywania TIK oraz chcą także rozwijać swoje umiejętności prowadzenia zajęć, 
aby w bardziej interesujący sposób przekazywać wiedzę uczniom, także w sposób dostosowany do ich wieku. 
Ponadto, z przeprowadzonych ankiet wynikało, iż nauczyciele chcieliby podwyższyć poziom motywacji swoich 
uczniów oraz polepszyć metody komunikacji z nimi. Z tego względu wszystkie te zagadnienia zostały włączone 
do programu wizyty studyjnej. Oprócz kompetencji zawodowych, nauczycielom zależy także na rozwijaniu 
swoich kompetencji językowych. W tym wypadku, nauczyciele w naszej szkole są grupą dość różnorodną, 
ponieważ zależnie od przedmiotu, czy to nauczyciel języka angielskiego czy też biologii, poziom znajomości 
języka różni się. Z tego względu koniecznością jest zapewnienie naszej kadrze przygotowania językowego, 
ponieważ oprócz anglistów, poziom znajomości języka wymaga poprawy. Następnie, z ankiet wynikało, iż 
nauczyciele chętniej wyjadą za granicę w grupie osób, które znają niż samodzielnie, dlatego też przy wyborze 
programu, w ramach którego można aplikować o sfinansowanie pobytu zagranicznego najczęściej był 
wybierany wyjazd grupowy, a nie samodzielne asystentury czy też staże Comeniusa. Projekt przede wszystkim 
przyczynia się do podniesienia jakości nauczania i osiągania jeszcze lepszych wyników zarówno przez 
nauczycieli, ale także pośrednio przez uczniów. Ponadto udział w projekcie zapewnia nauczycielom europejski 
wymiar ich doświadczenia oraz daje im możliwość zapoznania się z innowacyjnymi metodami nauczania. 
Następnie projekt OUR SCHOOL wspiera realizację celu uczenia się przez całe życie, co jest niezmiernie ważne 
w szczególności w wypadku takiej grupy zawodowej jak nauczyciele. Realizując projekt zapewniamy także 
wzbogacenie oferty w zakresie uczenia się przez całe życie, podnosząc jednocześnie jakość i atrakcyjność tej 
oferty, ponieważ im większa konkurencja na rynku, tym jakość projektu musi być wyższa. W ramach 
niniejszego projektu przyczyniamy się również do zwiększenia uczestnictwa w uczeniu się osób, które 
zakończyły już swoją edukację formalną, a dzięki projektowi będą miały okazję podwyższyć swoje kompetencje 
zawodowe jak i personalne w postaci np. znajomości języka angielskiego. W trakcie realizacji projektu nasi 
nauczyciele będą też mieli okazję szkolić się w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu, co jest związane z 
jednym z głównych celów strategii EUROPE 2020 i przyczyni się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. 
Projekt odpowiada celom szczegółowym takim jak: wspieranie współpracy szkół i ośrodków edukacyjnych na 
poziomie lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym, aby zapewnić wyższą jakość w nauczaniu oraz 
wspieranie tworzenia innowacyjnych praktyk nauczania i wykorzystywanie przykładów dobrych praktyk i ich 
adaptacji do własnych potrzeb. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43093 

Tytuł projektu System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i 
stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie 
włoskim 

Beneficjent Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 

Instytucje partnerskie Sistema Turismo, Potenza, Włochy 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 76 515,71 PLN 

Okres realizacji 01.05.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada uczestnictwo 12 osób: 7 nauczycieli informatyki i 5 nauczycieli języka  angielskiego ze szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. Grupy odbędą mobilność krótką (1 tydzień) do Włoch w 
październiku 2014 roku. Nauczyciele wyjadą w jednym terminie, jednak każda z grup zawodowych będzie 
realizowała zarówno wspólne punkty programu jak i dostosowane do potrzeb konkretnej specjalizacji. 
Zaplanowano część wspólną programu dla obydwu grup mającą na celu przybliżenie zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem kształcenia ponadgimnazjalnego we Włoszech, organizacji lekcji, wyposażenia szkół w 
nowoczesne technologie, metod pracy pedagogicznej. Dla nauczycieli informatyki zaplanowano ponadto: 
wizyty w firmach informatycznych współpracujących ze szkołami, seminarium na temat technologii IT, 
natomiast dla grupy nauczycieli języka angielskiego przewidziano: seminarium e-larning w nauczaniu języka 
obcego, wizytę w szkole językowej z sektora prywatnego. Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności 
oraz wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli informatyki i języka angielskiego. Pozostałe cele projektu to: 
zdobycie przez uczestników nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, otwarcie się na mobilność 
edukacyjną, zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej, podnoszenie umiejętności 
językowych uczestników, promowanie najkorzystniejszych rozwiązań w dziedzinie kształcenia 
ponadgimnazjalnego, poznanie nowoczesnych rozwiązań ICT w nauczaniu odpowiednio: informatyki bądź 
języka angielskiego, poznanie metod pracy z uczniem w nauczaniu odpowiednio: informatyki bądź języka 
angielskiego, skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami kształcenia w kraju 
zachodnioeuropejskim. Rezultaty projektu to: podniesienie kwalifikacji uczestników, rozwój osobisty i 
zawodowy, poznanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, walidacja nieformalnego uczenia się. Mierzalne 
rezultaty projektu to: certyfikaty, dokumenty Europass – Mobilność, prezentacje multimedialne i raport 
podsumowujący. Potrzeba mobilności związana jest z rozwojem szkół z terenu powiatu, udziałem uczniów w 
stażach IVT, wymianach międzynarodowych, praktykach zagranicznych, szkoleniach finansowanych z PO KL. 
Zapotrzebowanie na mobilność edukacyjną uczniów wzrasta, dlatego też i kadra musi podnosić kompetencje. 
Ponadto jakość kadry w oświacie jest podstawowym czynnikiem warunkującym pełną realizację funkcji szkoły, 
z czego wnioskodawca będący organem prowadzącym zdaje sobie sprawę. W ramach wyjazdu uczestnicy będą 
mieli okazję dowiedzieć się jak funkcjonuje szkolnictwo ponadgimnazjalne we Włoszech i poznać zasady  
współpracy pomiędzy placówkami szkoleniowymi i zakładami pracy. Dzięki projektowi nauczyciele będą mieli 
możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego we Włoszech i w Polsce. Projekt odpowiada na 
nieustanne zapotrzebowanie nauczycieli na podwyższanie kwalifikacji. Uczestnicy projektu reprezentują grupę 
zawodową, która musi na bieżąco podnosić kompetencje zawodowe. Tempo zmian cywilizacyjnych, sprawia, 
że każdy z nas musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany. Projekt przyczyni się do doskonalenia 
rozumianego jako dostarczanie nauczycielom takiej wiedzy i takich umiejętności, które pozwalają wzbogacić 
kwalifikacje zawodowe i wykroczyć poza nie. Uczestnicy będą mieli okazję do skonfrontowania posiadanej 
wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami kształcenia we Włoszech, podniesienia swoich kwalifikacji 
zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym 
środowisku oraz poznania kultury pracy w innym kraju UE. Wymiana wpłynie na rozwój zawodowy kadry 
nauczycielskiej i doskonalenie jakości i innowacyjności nauczanych treści. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43094 

Tytuł projektu Czas na e – learning – nowa era w nauczaniu 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach 

Instytucje partnerskie Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 102 020,94 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez wymianę doświadczeń w zakresie 
wprowadzania nowych metod i form pracy z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się 
technologiami ICT: platformą e-learningową, tablicą interaktywną, wykorzystywanie multimediów i zasobów 
sieci Internet w nauczaniu. Projekt wpłynie na zwiększanie mobilności kadry nauczycielskiej, umiejętności 
językowych i umiejętności wykorzystania komputera i ICT w nauczaniu. Uczestnikami projektu będzie kadra 
kierownicza szkoły oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Podczas projektu 
nauczyciele udoskonalą metody pracy na platformie e - learningowej Moodle. Poznają możliwości 
prowadzenia zajęć metodą e - learningu, blended learningu czy wirtualnych konsultacji. Podczas wyjazdu 
szkoleniowego nauczyciele polscy będą mieli okazję wymienić doświadczenia dotyczące wykorzystania ICT w 
nauczaniu z włoskimi nauczycielami. Poznają metody tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych i 
wykorzystywanie ich w e-learningu oraz wykorzystania bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych w 
sieci Internet. Głównym rezultatem projektu będzie uruchomienie platformy edukacyjnej Moodle i 
opracowanie kursów przedmiotowych dla uczniów. W efekcie projekt przyczyni się do wzrostu umiejętności 
nauczycieli w zakresie posługiwania się ICT i umiejętności językowych, które zostaną wykorzystane do 
zorganizowania i systematycznego rozwijania szkolnej platformy e - learningowej w Technikum nr 2. Platforma 
wpłynie na podniesie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej oferty edukacyjnej. Posługiwanie się 
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w tym stosowanie e-learningu, w znacznym 
stopniu wpłynie na poprawę jakości kształcenia, pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów, uatrakcyjni 
naukę szkolną. Wymiana doświadczeń, poznanie włoskich metod nauczania z wykorzystaniem ICT i 
skonfrontowanie ich z polskimi na pewno zaowocuje nowymi, interesującymi pomysłami. Nauka z 
wykorzystaniem e-learningu będzie bardziej elastyczna, zapewni uczniom stały dostęp do materiałów 
edukacyjnych w każdym miejscu i w dowolnym czasie, co spowoduje zindywidualizowanie ich pracy. 
Zwiększenie wykorzystania przez nauczycieli nowoczesnych narzędzi ICT w procesie edukacji podniesie jakość 
kształcenia w naszej szkole i zwiększy jej atrakcyjność wśród pozostałych placówek w regionie. Dodatkowe 
informacje, materiały powtórzeniowe czy zadania zamieszczane na szkolnej platformie e - learningowej, w 
rezultacie znacznie wpłyną nie tylko na zdawalność, ale i zdobycie lepszych wyników na egzaminie maturalnym 
i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Ułatwią również naukę uczniom, którzy ze względów na problemy 
zdrowotne lub fobie szkolne korzystają z nauczania indywidualnego realizowanego w domu. Szkoły wyższe w 
większości wykorzystują już nauczanie na odległość, więc szkolna platforma edukacyjna pozwoli naszym 
uczniom na sprawne posługiwanie się tym narzędziem w dalszej nauce, czy  pracy zawodowej. Wymiana 
doświadczeń będzie miała miejsce w Rzymie, we Włoszech, gdzie uczestnicy projektu będą mieli okazję 
prowadzić rozmowy z ekspertami w dziedzinie e-learningu, wizytować szkoły i instytucje pracujące w systemie 
e - learningowym, współpracujące regularnie z instytucją goszczącą Tellus Group Ltd. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43096 

Tytuł projektu Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii 
Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły 

Beneficjent Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie 

Instytucje partnerskie Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 98 822,37 PLN 

Okres realizacji 20.03.2014 – 20.09.2013 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą 
podniesienia jakości pracy szkoły” zakłada poznanie systemu kształcenia oraz doradztwa zawodowego w 
Hiszpanii. Kraj ten został wybrany, ze względu na wiele podobieństw zarówno w aspekcie geopolitycznym, 
demograficznym jak i gospodarczym. Ważnym też jest fakt, że miasto, w którym ma się odbyć szkolenie 
(Salamanca) odpowiada realiom miasta beneficjenta, Koszalina. Uczestnicy poznają strukturę systemu 
kształcenia zawodowego, zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz doradztwa zawodowego w Hiszpanii, na 
przykładzie rozwiązań stosowanych w Salamance. Wyjazd ma trwać 1 tydzień, w trakcie którego odbędzie sie 5 
wizyt roboczych. Udział w nim weźmie kadra pedagogiczna Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie. Będą to 
nauczyciele przedmiotów zawodowych, języków obcych, pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni za promocję 
i współpracę międzynarodową szkoły oraz kadra kierownicza. Językiem roboczym projektu będzie język 
angielski. W trakcie wizyt uczestnicy zostaną zapoznani z metodami i formami kształcenia zawodowego na 
różnych poziomach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia teoretycznego i praktycznego 
w zawodach technicznych. Podczas szkoleń i wizyt roboczych nauczyciele zdobędą wiedzę i nowe 
doświadczenia, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w swojej pracy zawodowej oraz zarządzaniu 
placówką oświatową. Wyjazd zostanie poprzedzony 20-godzinnym kursem języka angielskiego i szkoleniami z 
zakresu systemów kształcenia zawodowego w Hiszpanii oraz kultury i historii prowincji Salamanca i regionu 
Kastylia-Leon. W trakcie pobytu w Hiszpanii uczestnicy będą wizytować placówki kształcenia zawodowego, 
centra kształcenia praktycznego, centrum doskonalenia nauczycieli oraz odbędą spotkania z przedstawicielami 
oświaty zawodowej, podczas których omawiane będą zagadnienia z problematyki edukacji i doradztwa 
zawodowego. Ponadto planowane jest nawiązanie współpracy z placówkami kształcenia zawodowego, z 
którymi w przyszłości nasza szkoła mogłaby realizować wspólne działania z zakresu wymiany doświadczeń i 
współpracy młodzieży. W dalszej perspektywie istnieje również opcja nawiązania podobnej współpracy z 
innymi krajami Unii Europejskiej. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43097 

Tytuł projektu Dzielimy się dobrymi praktykami w nauczaniu dzieci 

Beneficjent Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Warszawa 

Instytucje partnerskie 1. Patastenmaki koulu, Riihimaki, Finlandia 
2. Forde skule, Førde i Hordaland, Norwegia 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 151 244,71 PLN 

Okres realizacji 01.01.2014 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Dzielimy się dobrymi praktykami w nauczaniu dzieci” obejmie nauczycieli pracujących w Warszawie w 
szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Uczestnikami mobilności będą nauczyciele: 
1. pierwszego etapu kształcenia (klas 1-3)  edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, 2. drugiego etapu 
kształcenia (klas 4-6) matematyki, przyrody, informatyki, techniki 3. trzeciego etapu kształcenia (gimnazjum)  
matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, techniki i informatyki. Wejście do polskich szkół nowej podstawy 
programowej, obniżenie wieku szkolnego uczniów oraz zmiana filozofii nauczania i sprawdzania wiedzy i 
umiejętności uczniów stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Najistotniejszym zadaniem szkoły jest 
nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli 
poprzez: zapoznanie ich ze sprawdzonymi sposobami pracy w innych krajach i systemach edukacyjnych, 
poznanie form nauczania poza systemem klasowo-lekcyjnym i obserwację praktycznego nauczania 
przedmiotów przyrodniczych. Rezultatem projektu będzie opracowanie własnych rozwiązań w oparciu o dobre 
praktyki edukacyjne stosowane przez naszych Partnerów, indywidualizacja pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. Oczekujemy, że nauczyciele 
nabędą umiejętności, które pomogą im w tworzeniu autorskich programów nauczania w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych uwzględniających całościowe podejście do nauczania dzieci od pierwszego do 
trzeciego etapu edukacyjnego. Planujemy wizyty studyjne w szkołach partnerskich w Finlandii i Norwegii. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43098 

Tytuł projektu Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego 
absolwenta 

Beneficjent Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 

Instytucje partnerskie Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH, Schkeuditz, Niemcy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 111 116,86 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Podstawowymi problemami nauczycieli, którzy chcieliby sprostać obecnym wymaganiom stawianym przez 
uczniów w zakresie doradztwa zawodowego jest brak kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy w tym 
zakresie. Nauczyciele w swojej pracy wspomagają uczniów tak, by umożliwić im poznanie własnych 
predyspozycji zawodowych oraz ścieżek kształcenia wyższego i rynku pracy, ale brak im: wsparcia ze strony 
poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, dostatecznej wiedzy o 
specyfice funkcjonowania innych niż polski rynków pracy, wsparcia ze strony urzędów pracy w zakresie staży 
zawodowych i podejmowania przez uczniów i przyszłych absolwentów swojej pierwszej aktywności 
zawodowej, dostatecznej współpracy i zainteresowania ze strony przedsiębiorstw funkcjonujących na 
lokalnym rynku pracy, pomocy ze strony uczelni wyższych w zakresie poznawania predyspozycji uczniów do 
wyboru dalszego kierunku kształcenia. Wyżej wymienione problemy dotyczą również działalności organów 
prowadzących i nadzorujących. Stąd celem projektu jest uświadomienie wszystkim uczestnikom procesu 
edukacyjnego potrzeb doradztwa zawodowego w szkole średniej (od momentu wyboru szkoły średniej przez 
absolwenta gimnazjum do ukończenia szkoły średniej i wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej) , a 
poprzez wymianę doświadczeń i poznanie przykładów dobrych praktyk, wypracowanie efektywnych narzędzi 
w tym zakresie. Wspólne poznanie się i wymiana doświadczeń pozwoli obu stronom również na 
zminimalizowanie istniejących problemów w zakresie doradztwa zawodowego. Realizacja projektu wzmocni 
powiązania ZSB z osobami zajmującymi się zawodowo doradztwem zawodowym a światem pracy 
(przedsiębiorstwami) i uczelniami wyższymi. Instytucje odpowiedzialne za doradztwo zawodowe będą otwarte 
na zmiany takie jak wypracowanie systemów wzajemnej współpracy tak, aby doradztwo zawodowe uczniów 
było kompleksowe i systematyczne. W konsekwencji pozwoli to na poznanie przez nauczycieli narzędzi i metod 
pracy z uczniem w zakresie doradztwa zawodowego. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach rozwiną swoje 
umiejętności pedagogiczne oraz zwiększy się ich zaangażowanie w kształtowanie treści programu 
wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Rozwój i umacnianie współpracy pomiędzy instytucjami 
zajmującymi się doradztwem zawodowym a przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi pozwoli na 
identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Nawiązanie współpracy pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia, w tym relacji interpersonalnych stworzy możliwość jej 
kontynuowania również po zakończeniu realizacji projektu, poprzez stworzenie spójnego, wieloletniego 
programu działań w zakresie doradztwa zawodowego, a w konsekwencji utworzenia stałego Punktu 
Doradztwa Zawodowego przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Wymiana doświadczeń w Niemczech 
dla kadry zarządzającej oświatą odbędzie się w lutym 2014 r. Wymiana doświadczeń w Niemczech dla 
nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w sprawy doradztwa zawodowego odbędzie się w marcu 2014 r. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43099 

Tytuł projektu Wysoka jakość i europejskie standardy w edukacji 

Beneficjent Gimnazjum nr 3 w Czeladzi 

Instytucje partnerskie KAYZERI KIZ TEKNIK VE MESLEK LISESI, Kayseri, Turcja 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 55 287,72 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Gimnazjum nr 3 w Czeladzi podejmuje się realizacji projektu „Wysoka jakość i europejskie standardy w 
edukacji„ wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych w 
przekonaniu, iż najlepszą formą szkolenia jest nabywanie doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. 
Projekt międzynarodowego szkolenia nauczycieli będzie realizowany od 01.10.2013 do 30.06.2014, natomiast 
szkolenie wyjazdowe odbędzie się w instytucji przyjmującej Kayseri Kocasinan Girls’ Technical and Vocational 
High School w styczniu 2014 r. w Kayseri w Turcji. Weźmie w nim udział 9 nauczycieli różnych przedmiotów 
ogólnokształcących z Gimnazjum nr 3, wyróżniających się swoim zaangażowaniem w rozwój szkoły i osobistym 
rozwojem zawodowym. Cele projektu to: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, 
poznanie systemu edukacji oraz dziedzictwa kulturowego Turcji, poznanie tureckiego systemu edukacji oraz 
nowatorskich rozwiązań stosowanych w kształceniu ogólnokształcącym, z uwzględnieniem uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznanie innowacyjnych metod wykorzystania IT w nauczaniu 
ogólnokształcącym, poznanie praktycznych rozwiązań w zarządzaniu małym zespołem, nawiązanie 
bezpośredniej współpracy międzynarodowej, doskonalenie umiejętności językowych uczestników. Uczestnicy 
projektu zapoznają się ze specyfiką tureckiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 
integracyjnych z młodzieżą niepełnosprawną, odwiedzą ośrodki kształcące uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zapoznają się z wyposażeniem tych placówek, metodami pracy nauczycieli i doradców 
zawodowych, będą mieli możliwość porównania funkcjonowania placówek kształcenia ogólnego w Polsce i w 
Turcji, ich sposobu finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym. 
Poznają też różnorodne metody i formy pracy z uczniem, będą doskonalić umiejętności w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjnej w treściach przedmiotów ogólnokształcących. Istotnym elementem 
szkolenia będzie również poszukiwanie skutecznych metod wychowania i aktywizacji ucznia, w tym aktywizacji 
sportowej oraz rozwój osobisty uczestniczących w nim nauczycieli w odmiennych kulturowo warunkach. 
Nauczyciele poprawią umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Udział w zagranicznym szkoleniu 
kadry edukacyjnej wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w Gimnazjum nr 3, a w 
konsekwencji na podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie, wydane przez instytucję wysyłającą i przyjmującą oraz dokumenty Europass 
– Mobilność potwierdzające nabyte lub udoskonalone w czasie działań projektowych umiejętności. Uczestnicy 
projektu opracują biuletyn oraz stworzą prezentację multimedialną z wyjazdu szkoleniowego, zawierające 
wnioski wynikające z obserwacji, warsztatów, wykładów, spotkań i dyskusji. Materiały będą upowszechniane 
podczas spotkań w środowisku lokalnym i regionalnym. Uczestnicy przygotują wystawę fotograficzną 
prezentującą walory przyrodniczo-kulturowe Turcji, będą gospodarzem forum dla nauczycieli pracujących z 
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz seminarium dla rodziców. Poznane nowe techniki pracy 
z uczniem wykorzystają w czasie lekcji otwartych. Realizacja projektu obejmuje działania promocyjne, 
rekrutacyjne, przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne uczestników do wyjazdu, działania 
organizacyjne, w tym organizacja wyjazdu do Turcji, realizację programu merytorycznego szkolenia, działania 
ewaluacyjne, monitorujące i upowszechnienie rezultatów projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43102 

Tytuł projektu Jak uczyć żeby nauczyć... 

Beneficjent Zespół Szkół w Karczmiskach 

Instytucje partnerskie TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU LİSESİ,  
Cerkezkoy, Turcja 

Liczba uczestników 4 

Dofinansowanie 28 503,89 PLN 

Okres realizacji 20.11.2013 – 29.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Jak uczyć żeby nauczyć" przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół w 
Karczmiskach. Nauczyciele języków obcych nieustannie zauważają zmiany w sposobach nauczania jak też 
zmiany w priorytetach nauczania tychże przedmiotów - bardzo często zmieniają sie wymagania 
egzaminacyjne, podstawa programowa, podręczniki. Zmieniło się także podejście ucznia do przedmiotu (albo 
generalnie do szkoły) - uczeń coraz mniej pracy wykonuje w domu a jeśli już, jest to praca niesamodzielna 
(kopiowana z Internetu). Podczas codziennej pracy pedagogicznej zauważono niską motywację uczniów do 
nauki języków obcych. Uczniowie dość niechętnie pracują na lekcjach. Dużym problemem jest dla nich nie 
tylko gramatyka, ale także umiejętności komunikacyjne. Mają oni ogromną barierę w używaniu, 
komunikowaniu się w języku obcym. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych 
przeprowadzanych pod koniec nauki w gimnazjum, które nie są zadowalające. Braki w różnorodnych 
umiejętnościach uczniów widoczne były podczas realizacji projektu Comenius. Niejednokrotnie uczniowie mieli 
problemy z komunikowaniem się i wymagali wsparcia językowego nauczycieli-opiekunów. Z w/w powodów 
ciężar nauczania, doskonalenia, utrwalania wiedzy spoczął głównie na szkole i na nauczycielach języka obcego. 
I to właśnie oni i ich metody, styl, formy nauczania mają decydujące znaczenie dla postępów uczniów w nauce 
języków. Jednym ze sposobów na poprawę tej sytuacji jest udział w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”  i obserwacja pracy nauczycieli języków obcych w 
Turcji - ich metod, form pracy, trendów w nauczaniu a następnie dokonanie ewaluacji swojej pracy i 
wypracowanie i udoskonalenie swojego warsztatu pracy tak by uczniowie "nie tylko się uczyli, ale przede 
wszystkim nauczyli". Ze wspomnianych wyżej powodów każdy nauczyciel języka obcego musi udoskonalić 
swoje metody pracy, aby sprostać wyzwaniom, jakie przed nim stoją. Udział nauczycieli w projekcie pozwoli 
dostosować im się do obecnych wymagań, sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, a zdobyta wiedza 
pozwoli uatrakcyjnić lekcje i zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego. Mamy nadzieję, że 
uczestnictwo w mobilności zagranicznej pomoże rozwiązać problemy wątpliwości, jakie nauczyciele 
napotykają  podczas codziennej pracy. Cele mobilności to: pogłębianie wiedzy i podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych, możliwość nawiązania 
współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi, krytyczne spojrzenie na własne 
sposoby nauczania, doskonalenie własnych umiejętności językowych oraz szansa omówienia problemów, a 
także wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami tureckimi. Uczestnictwo w mobilności  
zdecydowanie poprawi sposób wykonywania codziennej  pracy. Dzięki przeglądowi i ćwiczeniu różnorodnych 
metod nauczania języka obcego podczas wyjazdu lekcje będą bardziej różnorodne, ciekawe i motywujące. 
Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do doskonalenia umiejętności stosowania w praktyce właściwych 
(stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktycznych, do 
wyrobienia potrzeby systematycznego pogłębienia wiedzy pedagogicznej, poszukiwania - drogą 
samokształcenia - wciąż lepszych pod względem pedagogicznym i skuteczniejszych pod względem 
praktycznym metod nauczania. Dostarczy różnorodnych pomysłów, jak wykorzystując podręcznik i dostępne 
pomoce naukowe zmotywować i zaangażować uczniów. Dyskusja na temat obecnych trendów w metodyce 
nauczania języków obcych i wnioski z niej wyciągnięte pozwolą na eksperymentowanie na lekcjach w celu 
osiągnięcia celów lekcji i zainteresowania uczniów. Zagraniczna mobilność odbędzie się w styczniu 2014 r. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43103 

Tytuł projektu ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning 

Beneficjent Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej, Chorzów 

Instytucje partnerskie Smart Solutions Ltd., Ta' Xbiex, Malta 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 92 146,2 PLN 

Okres realizacji 15.10.2013 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada udział 15 nauczycieli pracujących w Gimnazjum nr 1 w Chorzowie w kursie szkoleniowym z 
zakresu wykorzystywania w procesie nauczania i uczenia się nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Praca zawodowa nauczycieli w coraz większym stopniu obejmuje koordynowanie realizacji 
wspólnych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Właściwe przygotowanie, prowadzenie oraz 
towarzyszenie młodzieży podczas poszczególnych etapów działań projektowych wpływa i decyduje o 
efektywnej pracy uczniów, przynoszącej nie tylko wykonanie założonego produktu końcowego, ale stanowi 
również czynnik motywujący uczniów do dbałości o własny, świadomy rozwój edukacyjny. Umiejętność 
wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się nowoczesnych technologii wpływa na atrakcyjność 
projektów. Możliwość zaoferowania uczniom wykorzystania różnorodnych programów komputerowych, 
aplikacji internetowych decyduje o szerokim wachlarzu metod i form dydaktycznych. Nasi uczniowie wywodzą 
się ze środowisk wymagających wsparcia edukacyjno-społecznego. W związku z doświadczanym przez rodziny 
uczniów bezrobociem, uzależnieniami oraz ubóstwem jako szkoła staramy się przeciwdziałać zagrożeniu 
wykluczenia społecznego. Sposobami, którymi zachęcamy gimnazjalistów do nauki jest stosowanie w 
nauczaniu nowych technologii. Jednocześnie wysoki stopień znajomości przez nauczycieli elektronicznych 
narzędzi przyczynia się do kreowania wizerunku nauczyciela i budowania jego autorytetu. Grono pedagogiczne 
Gimnazjum nr 1 w Chorzowie stanowią nauczyciele posiadający umiejętności wykorzystania TIK na poziomie 
dobrym. Nauczyciele stale wykorzystują technologię informacyjną i komunikacyjną, która usprawnia 
wykonywanie zawodowych obowiązków, a jednocześnie wpływa na atrakcyjność zajęć lekcyjnych i 
dodatkowych. Potrzeby szkoleniowe nauczycieli obejmują poznanie i wykorzystanie nowych możliwości 
oferowanych przez współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Świadomość postępu i rozwoju 
oraz szerokich możliwości oferowanych przez technologie informacyjne wymaga doskonalenia posiadanych i 
nabywania nowych kompetencji w zakresie TIK zarówno poprzez samodzielną pracę jak również uczestnictwo 
w kursach i innych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie form i 
metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych, 
realizowania działań projektowych (projektów edukacyjnych, międzynarodowych projektów eTwinningowych 
oraz wynikających z realizacji zadań programu Comenius LLP) wymaga bieżącego aktualizowanie wiedzy, a 
przede wszystkim nabywania nowych umiejętności. Zaspokojenie oczekiwań i potrzeb szkoleniowych 
nauczycieli przyczyni się do zwiększenia efektywności i atrakcyjności nauczania, skuteczności motywowania 
uczniów do ciągłego procesu uczenia się, jak również do poprawy jakości pracy szkoły i funkcjonowania w 
środowisku lokalnym. Możliwość poznania funkcjonowania maltańskich szkół, specyfiki pracy i edukacyjnej 
działalności, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z maltańskimi nauczycielami pozwoli na wymianę 
zawodowych doświadczeń, poznania form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Wizyty i spotkania w szkołach 
nie tylko pozwalają na porównanie systemów oświaty, ale przede wszystkim stanowią inspirację do wdrożenia 
nowych rozwiązań i otwartość w zawodowym działaniu. Zaplanowane mobilności wszystkich uczestników 
odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2014 roku w St. Julian na Malcie. Program merytoryczny obejmować 
będzie nie tylko kurs szkoleniowy "ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning" prowadzony 
przez trenerów firmy Smart Solutions Ltd., ale również wizyty w szkołach St. Theresa College. 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43108 

Tytuł projektu Eliminowanie trudnych i niepożądanych zachowań oraz sposoby motywowania 
osób niepełnosprawnych intelektualnie w Hiszpanii 

Beneficjent Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Piekary Śląskie 

Instytucje partnerskie Europroyectos LdV Member of AC Group, Grenada, Hiszpania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 49 411,19 PLN 

Okres realizacji 27.11.2013 – 27.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
Wnioskodawcą jest Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Instytucją pośredniczącą jest 
firma Europroyectos LdV z Hiszpanii. Mobilność zagraniczna trwać będzie 8 dni, w tym 5 dni roboczych. 
Odbędzie się w styczniu 2014 r. W ramach projektu przewidziany jest wyjazd 8 specjalistów z zakresu edukacji 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z różnych etapów edukacyjnych. Osoby niepełnosprawne 
intelektualnie potrzebują nie tylko pomocy w nabyciu nowych rodzajów zachowań, lecz także muszą oduczyć 
się takich postaw, które świadczą o ich nieprzystosowaniu, jak choćby okazywanie złości w chwilach frustracji, 
lęków, agresji czy destrukcji. Ważnym zadaniem osób pracujących z niepełnosprawnymi jest eliminowanie i 
korygowanie trudnych zachowań, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu swoich podopiecznych oraz 
stałe motywowanie ich do pracy. Konieczne jest również rozbudzanie w nich poczucia własnej wartości, 
przełamywanie strachu, pomoc w radzeniu sobie z emocjami wywołującymi reakcje niepożądane. Nauczyciele 
muszą dysponować szerokim wachlarzem metod, aby oferowana dziecku pomoc była jak najbardziej 
skuteczna. Kluczową rolą jest poznanie, czym są zachowania trudne i jakie są ich przyczyny. Konieczna jest 
również analiza oraz opracowanie strategii ograniczania i eliminacji tych zachowań. Końcowym elementem 
jest skonstruowanie programu terapeutycznego ograniczającego/eliminującego je. Obserwacja pracy szkoły 
specjalnej w Hiszpanii pozwoli poznać sposoby radzenia sobie z tym problemem za granicą. Pozwoli także na 
przeniesienie dobrych praktyk na grunt naszej placówki. W trakcie pobytu zorganizowane zostaną spotkania w 
szkole San Rafael w Grenadzie pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, spotkanie w 
Stowarzyszeniu Granatowym oraz w Prowincjonalnej Federacji Związków Niepełnosprawnych w Kordobie. 
Uczestnicy wyjazdu: 1. Poznają systemem szkolnictwa specjalnego w Hiszpanii na różnych jego poziomach, 2. 
Poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób niepełnosprawnych intelektualnie w Hiszpanii, 
sposoby analizowania tych zachowań oraz sposoby opracowywania strategii radzenia sobie z nimi, 3. Poznają 
sposoby motywowania i zachęcania do podejmowania działań, przezwyciężania trudności przez osoby 
niepełnosprawne intelektualnie w Hiszpanii, 4. Poznają rodzaj wsparcia psychologicznego i finansowego, 
proponowany rodzinom osób niepełnosprawnych oraz odpowiednie do tego regulacje prawne, 5. Będą mieli 
możliwość doskonalenia języka angielskiego na różnych poziomach, zarówno w sytuacjach codziennego życia, 
jak i w zakresie słownictwa specjalistycznego związanego z realizowanym projektem, 6. Będą mieli możliwość 
przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z 
rynkiem europejskim. Zdobycie doświadczeń w Hiszpanii przez nauczycieli powinno skutkować lepszym 
przygotowaniem naszych podopiecznych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Po 
zakończeniu pobytu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz dokument 
Europass – Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje. Informacja o szkoleniu zostanie umieszczona na 
stronie internetowej placówki i szeroko rozpropagowana w środowisku lokalnym. Rezultaty projektu poznają 
nauczyciele innych szkół prowadzący edukację w klasach integracyjnych. O rezultatach wyjazdu będzie 
informował metodyk oligofrenopedagogiki, będący pracownikiem ZSIMMG prowadzący liczne kursy i szkolenia 
na terenie całego województwa śląskiego. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43109 

Tytuł projektu 28.Zarządzanie-Edukacja-Innowacja 

Beneficjent Województwo Świętokrzyskie, Kielce 

Instytucje partnerskie Grad Velika Gorica, Chorwacja 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 71 667,88 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami/uczestniczkami projektu będzie grupa 12 osób: nauczyciele/nauczycielki i kadra edukacyjna z 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz 
jednostek, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
z obszaru edukacji i oświaty. Tematem wiodącym będzie zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym i 
regionalnym z perspektywy samorządów oraz jednostek oświatowych i kulturalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji dzieci i młodzieży w obszarze kompetencji 
społecznych i obywatelskich. Uczestnicy/uczestniczki projektu po powrocie z wizyty studyjnej przygotują swoje 
propozycje rozwiązań zarządzania dla instytucji, z których będą się wywodzić. Ponadto zostanie przygotowany 
katalog innowacyjnych praktyk w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich stosowanych wśród kadry 
zarządzającej oświatą i kulturą oraz w edukacji dzieci i młodzieży. Zamierzamy dobrze przygotować się do 
wyjazdów, aby udoskonalić posługiwanie się językiem angielskim, przyjrzeć sie stosowanym w naszym regionie 
i kraju rozwiązaniom w zarządzaniu w edukacji, projektom w dziedzinie innowacyjnego kształcenia 
kompetencji społecznych i obywatelskich, abyśmy mogli wymienić sie również własnym doświadczeniem. 
Mobilność do Chorwacji planowana jest na przełom września i października 2014 roku (motywowane to jest 
koniecznością zapewnienia dobrego przygotowania językowego, kulturowego i historycznego, jak również 
rytmem funkcjonowania jednostek edukacyjnych). Po powrocie oprócz propozycji dotyczących zarządzania i 
innowacji zamierzamy przygotować katalog instytucji oświatowych i kulturalnych, które w przyszłości mogłyby 
zostać partnerami dla szkół i instytucji kultury w województwie świętokrzyskim w realizowanych projektach 
np. mobilności szkół z opisem ciekawych praktyk, z którymi zapoznamy się podczas wizyty. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43110 

Tytuł projektu Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski 

Beneficjent Gmina Dąbrowa Górnicza 

Instytucje partnerskie euroMind, Ubeda (Jaen), Hiszpania 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 83 654,51 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Zarządzanie szkołą wymaga wielu umiejętności nie tylko w zakresie kwalifikacji zawodowych i zasad naukowej 
organizacji pracy, ale także doświadczenia, znajomości placówki oświatowej, psychiki ludzkiej oraz etyki 
postępowania. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest też aktywna i systematyczna współpraca z organem 
prowadzącym szkołę oraz nadzorem pedagogicznym. Wszyscy w nowej strukturze systemu oświaty powinni 
widzieć szkołę jako "organizację uczącą się", a reformę jako zmianę. Organizacja ucząca się stale poszukuje 
sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań, tworzenia wizji zasad 
postępowania i struktur oraz doskonalenia pracowników z myślą o dobru klientów. Brak wiedzy i 
doświadczenia w zakresie innych niż polski systemów edukacji powoduje niską motywację we wprowadzaniu 
zmian w organizacji pracy szkoły i bojaźń w zakresie przyjęcia innych niż dotychczas znanych systemów 
oceniania. Strach przed zmianami blokuje wiele ciekawych inicjatyw. Obserwacja przebiegu reformy oświaty w 
innym kraju oraz jej pozytywnych rezultatów może przyczynić się do zmiany tej postawy, otwarcia się na nowe 
rozwiązania i poszerzenia horyzontów. Innymi przeszkodami pojawiającymi się w trakcie wprowadzania 
zmiany jest niewystarczająca znajomość języków obcych, która ogranicza a czasami wręcz uniemożliwia 
wymianę doświadczeń i poglądów z zagranicznym partnerem, mała mobilność i brak elastyczności. Czynniki te 
implikują ograniczone możliwości w zakresie rozwoju szkoły, jak również sfery zawodowej jej dyrektora. 
Projekt mobilności jest doskonałym narzędziem rozwoju kadry zarządzającej we wszystkich trzech obszarach, 
zarówno zawodowym, kulturowym jak i społecznym poprzez spotkanie z obcym czy nieznanym albo choćby 
tylko tajemniczym i przez to intrygującym. Pozwoli to zaspokoić ciekawość, potrzeby poznawcze, a tym samym 
wiele się nauczyć. Uczestnikami projektu jest 10 dyrektorów szkół z Dąbrowy Górniczej oraz 2 pracowników 
organu prowadzącego. Wizyta grupy będzie trwała 11 dni i będzie miała miejsce w Sewilli. Uczestnicy wizyty 
studyjnej przed wyjazdem wezmą udział w przygotowaniu (kurs języka angielskiego i hiszpańskiego, warsztaty 
kulturowe oraz psychologiczne). W trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu materiały informacyjne oraz 
rezultaty będą publikowane i upowszechniane na szeroką skalę (broszura, prasa lokalna, strony internetowe 
szkół i Urzędu Miasta, konferencje). Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i doświadczenia dyrektorów 
dąbrowskich szkół oraz pracowników organu prowadzącego poprzez poznanie europejskich systemów 
edukacyjnych, standardów kształcenia i doskonalenia zawodowego w świetle odbywającej się reformy 
polskiego systemu edukacji. Cele operacyjne to: możliwość przeniesienia nowoczesnych rozwiązań organizacji 
pracy szkoły i umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy, odkrycie zalet i wad systemu ECVET, 
poznanie zasad współpracy szkoły z uczelnią wyższą w celu tworzenia prawidłowej ścieżki rozwoju 
zawodowego ucznia, wymiana doświadczeń z kolegami z innych krajów, zdobycie motywacji do dalszego 
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, poznanie nowoczesnego sprzętu wspomagającego proces lekcyjny i bazy 
techno – dydaktycznej, poprawa współpracy szkoła-organ prowadzący. Oczekiwane rezultaty to: podniesienie 
kompetencji zawodowych, docenienie wagi znajomości języka obcego, lepsza współpraca dyrektorów z 
organem prowadzącym w tworzeniu strategii rozwoju edukacji w Dąbrowie Górniczej, efekt synergii, wzrost 
konkurencyjności szkół, poszerzenie oferty edukacyjnej, pozyskanie kontaktów międzynarodowych. 
Zaangażowanie w likwidację luki między codziennymi problemami a wizją lepszej przyszłości jest czynnikiem 
motywującym dąbrowskich dyrektorów i pracowników Urzędu Miasta do dokonywania zmian z 
wyprzedzeniem czasu, w stosunku do wymagań stawianych przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość. 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43112 

Tytuł projektu Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie 

Beneficjent Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa 

Instytucje partnerskie 1. Vitalis GmbH, Lipsk, Niemcy 
2. The Heritage Private School and Institute, Limassol, Cypr 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 119 488,11 PLN 

Okres realizacji 15.10.2013 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do nauczycieli/nauczycielek ze szkół współpracujących z WSL w ramach projektu POKL 
pt. "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (Poddziałanie 3.2.2.), którzy pełnią funkcje 
mentorów/liderów dla studentów odbywających praktyki zawodowe w szkołach partnerskich. Uczestnicy 
zapoznają się z organizacją kształcenia zawodowego na Cyprze i w Niemczech, w tym w odniesieniu do 
praktycznych aspektów kształcenia nauczycieli/trenerów i zasad certyfikacji zawodowej. Poznają 
przedsiębiorstwa, w których odbywa się nauka w systemie dualnym. Dzięki projektowi nauczyciele będą mieli 
możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego na Cyprze i w Niemczech. Zaobserwowane 
nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do modernizacji sposobu prowadzenia zajęć szkolnych oraz 
przekazywania wiedzy, w tym w systemie mentor-student. Ważnym elementem będzie przełamywanie barier 
socjokulturowych, co pozwoli na swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę doświadczeń. Zdobyte 
doświadczenia pozwolą na lepszą organizację nauczania i modernizację oferty edukacyjnej. W trakcie projektu 
nauczyciele/nauczycielki porównają standardy obowiązujące w Polsce, opracowane na podstawie programu 
nauczania i wymagań egzaminacyjnych z poziomem kształcenia według europejskich standardów na Cyprze i w 
Niemczech. Poznają także możliwości edukacyjne, jakie stwarza połączenie tradycyjnych metod nauczania i 
wymiany doświadczeń oraz zapoznają się z e-edukacją i systemem mentoringu. Następnie przeniosą zdobyte 
podczas wymiany doświadczenia na grunt polski. Udział reprezentantów szkół współpracujących z WSL 
pozwoli na wykorzystanie doświadczeń i ich adaptację w praktyce dzięki temu, że są to osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za przebieg praktyk zawodowych studentów/studentek z WSL. Wymiana wpłynie na rozwój 
zawodowy kadry nauczycielskiej oraz doskonalenie jakości i innowacyjności nauczanych treści, pozwoli na 
gromadzenie praktycznych doświadczeń i przeniesienie ich na grunt kształcenia zawodowego w Polsce. Projekt 
pozwoli na adaptację dobrych praktyk z innych krajów, zapoznanie się z procesem potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych oraz z systemem wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy i obserwacji w kontekście 
kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy zarówno krajowego jak i europejskiego. Głównym celem 
projektu jest wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności oraz wzrost kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli/nauczycielek ze szkół partnerskich WSL poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: a) 
poszerzenie wiedzy w tematyce e-learningu i ICT, b) skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia 
zawodowego z realiami kształcenia w kraju zachodnioeuropejskim, c) propagowanie dobrych praktyk i 
innowacyjnych rozwiązań, d) wzbogacenie umiejętności językowych, e) implementacja poznanych rozwiązań. 
Zakłada się osiągnięcie rezultatów w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrost kompetencji 
informacyjno-komunikacyjnych, poprawę komunikowania się w języku obcym. Mierzalne rezultaty 
planowanego projektu stanowić będą certyfikaty potwierdzające odbycie wymiany doświadczeń, 
zaświadczenia o odbyciu przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego oraz dokumenty Europass 
– Mobilność. Poza tym w projekcie zaplanowano wypracowanie produktu końcowego w postaci prezentacji 
multimedialnej podsumowującej zrealizowany podczas wyjazdu program, a także raportu końcowego, 
charakteryzującego cypryjski i niemiecki system kształcenia zawodowego i prezentujący wnioski na temat 
poznanych rozwiązań. W ramach projektu zorganizowane zostaną mobilności zagraniczne 10 osób (5 osób 
wyjedzie do Niemiec, 5 na Cypr). 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43113 

Tytuł projektu Uczę, wychowuję, poznaję – rozwój nowoczesnych metod edukacyjnych 

Beneficjent Gimnazjum w Janikowie 

Instytucje partnerskie C.E.I.P. Santa Rita, Viveiro, Hiszpania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 61 763,98 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt będzie realizowany przez Gimnazjum w Janikowie we współpracy ze szkołą C.E.I.P. Santa Rita w 
Hiszpanii. Uczestnikami projektu będzie dziesięcioosobowa grupa nauczycieli z Polski, którzy wezmą udział w 
spotkaniu z partnerami w szkole hiszpańskiej. Projekt ma spowodować rozwój mobilności i współpracy 
międzynarodowej nauczycieli i uczniów. Zrealizowane cele i rezultaty projektu mają wpłynąć na podwyższenie 
poziomu kształcenia zarówno w szkole polskiej, jak i hiszpańskiej. Celem projektu jest nabycie przez 
uczestników nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych dotyczących m.in. metodyki nauczania, 
pedagogiki, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarządzania szkołą, wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprawa znajomości języków obcych. Realizacja projektu 
wyzwoli w uczestnikach kreatywność, pomysłowość, umiejętność planowania, analizy i ewaluacji swoich 
działań. Nauczy współpracy w grupie, zmobilizuje do nauki języka obcego i wykorzystywania IT. Zaangażowani 
w projekt nauczyciele poznają realia życia w innym kraju, a poprzez bezpośrednie kontakty nauczą się 
tolerancji i przełamią stereotypy. Rezultatem projektu będzie zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, 
ale też zestaw materiałów do wykorzystania na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych. W pierwszym dniu 
spotkania uczestnicy skupią się na wzajemnym poznaniu się i dokładnym zaplanowaniu działań, potem nastąpi 
pełna współpraca i realizacja celów. Na koniec, grupa dokona ewaluacji i ustali wnioski. Po zakończeniu 
projektu jego efekty i nabyte umiejętności będą wykorzystywane w  pracy szkoły. Dzięki temu nastąpi 
podniesienie jakości pracy szkoły, a u bezpośrednich i pośrednich uczestników wzmocni się potrzeba ciągłego 
samorozwoju i uczenia się przez całe życie. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43114 

Tytuł projektu EDU – Travel. Wizyty studyjne liderów edukacji 

Beneficjent Miasto i Gmina Krotoszyn 

Instytucje partnerskie 1. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, Polska 
2. Związek Gmin Dierdorf, Dirdof, Niemcy 
3. Ville de Fontenay-le-Comte, Fontenay-le-Comte, Francja 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 86 869,4 PLN 

Okres realizacji 14.10.2013 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada rozwijanie współpracy szkół i instytucji wsparcia oświaty w zakresie doskonalenia zawodnego 
nauczycieli Miasta i Gminy Krotoszyn oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami miast partnerskich. Ma na 
celu stworzenie zintegrowanego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w 
oparciu o struktury zagraniczne i zapewnienie wsparcia instytucjom działającym w obszarze edukacji. Zakłada 
też uzupełnienie oferty Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w obszarze edukacji 
wczesnoszkolnej oraz szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wybranych dziedzinach 
(nauczanie języków obcych, przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe i wychowanie fizyczne). Uczestnicy 
projektu - nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych hospitując zajęcia lekcyjne i 
pozalekcyjne, uczestnicząc w seminariach i dyskusjach zapoznają się z dobrymi praktykami stosowanymi w 
krajach europejskich. Nauczyciele biorący udział w mobilnościach muszą posiadać umiejętności posługiwania 
się językiem obcym w stopniu co najmniej komunikacyjnym. Rozwiną umiejętność planowania i 
koordynowania działań oraz posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu z zastosowaniem technologii 
informacyjnej. Zdobyte doświadczenia zastosują w praktyce w placówkach samorządowych. Zakładanym 
rezultatem projektu będzie rozwijanie i doskonalenie profesjonalnych struktur organizowania kompleksowego 
wsparcia rozwoju szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa 
metodycznego poprzez mobilności ponadnarodowe. Powstanie grupa liderów edukacji utworzona z 
uczestników wyjazdów edukacyjnych, która stanowić będzie zespół projektowy dla kolejnych programów 
mobilności międzynarodowych. Ważnym rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji językowych 
uczestników projektu. Stworzone zostaną sieci współpracy, które będą płaszczyzną wymiany doświadczeń 
także po zakończeniu projektu. Mobilności odbywać się będą w miastach partnerskich Krotoszyna, które od 
wielu lat współpracują w różnych dziedzinach aktywności społecznej i zawodowej. Wizyty będą miały miejsce 
w Fontenay la Comte (Francja) i Dierdorf (Niemcy). W krajach tych istnieją zróżnicowane systemy edukacyjne i 
tym samym stosowane są różnorodne metody nauczania i treści kształcenia oraz różne sposoby wykorzystania 
pomocy dydaktycznych, szczególnie z zakresu technologii informacyjnej. Projekt będzie realizowany w okresie 
od 15.10.2013 r. do 31.10. 2014 r. z uwagi na zróżnicowany terminarz organizacji roku szkolnego w 
poszczególnych krajach. Projekt wspierać będą logistycznie towarzystwa współpracy międzynarodowej 
działające w Krotoszynie i miastach partnerskich oraz stowarzyszenia przyjaciół szkół istniejące przy 
placówkach biorących udział w projekcie. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43115 

Tytuł projektu Jakość w edukacji – dobre praktyki i wymiana doświadczeń hiszpańskich i polskich 
nauczycieli 

Beneficjent Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, 
Sosnowiec  

Instytucje partnerskie Instituto de Enseñanza Secundaria de Fene, Barallobre, Hiszpania 

Liczba uczestników 11 

Dofinansowanie 67 940,38 PLN 

Okres realizacji 25.10.2013 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do 11 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i pedagoga, którzy 
chcą poznać system kształcenia na poziomie szkoły średniej w Hiszpanii, co przyczyni się do podniesienia 
jakości pracy szkoły w następujących obszarach:- zarządzanie placówką;- oferta edukacyjna szkoły i promocja 
w środowisku lokalnym;- efekty kształcenia; - analiza porównawcza stosowanych metod nauczania i wyników 
egzaminów, wyboru podręczników, sposobu oceniania w czasie lekcji;- współpraca szkoły z pracodawcami i 
doradztwo zawodowe. Jakość w edukacji to pojęcie uniwersalne, które można badać na wielu płaszczyznach, 
dlatego każdy z uczestników będzie podchodził do tematu naszego projektu w sposób indywidualny i będzie go 
analizował przez pryzmat zajmowanego stanowiska i nauczanego przedmiotu. Dyrektor ZDZ skupi się na 
aspektach związanych z zarządzaniem, finansowaniem, promocją placówki, współpracą ze środowiskiem 
lokalnym i pracodawcami oraz monitorowaniem wyników nauczania, natomiast każdy z nauczycieli skupi się 
na specyfice swojego przedmiotu. Każdy z uczestników będzie miał swojego opiekuna pobytu - hiszpańskiego 
nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którym wspólnie przeanalizuje treści programowe, 
rodzaje podręczników, stosowane metody ( w tym metody aktywizujące i wykorzystanie multimediów w czasie 
lekcji), sposób oceniania, rodzaje egzaminów i sposób ich przeprowadzania, możliwości doskonalenia 
zawodowego i system awansu zawodowego. Każdy uczestnik przygotuje stosowne materiały odnośnie 
systemu edukacji w Polsce, metodyki swojego przedmiotu i wykorzystania różnorodnych środków 
dydaktycznych, które przekaże swoim hiszpańskim kolegom, a z drugiej strony będzie miał dostęp do 
materiałów stosowanych w Hiszpanii oraz będzie obserwował lekcje swojego lub pokrewnego przedmiotu tak, 
aby wzbogacić swój warsztat pracy i spowodować, żeby zajęcia były jeszcze ciekawsze i odpowiadały 
potrzebom uczniów. Planowana mobilność odbędzie się w styczniu 2014 i potrwa tydzień. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43117 

Tytuł projektu tytuł polski- Wiele dróg, wspólny cel ;  tytuł angielski - Many ways, but the same 
aim 

Beneficjent Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu, Raciechowice 

Instytucje partnerskie 6th Primary School of Egaleo, EGALEO, Grecja 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 76 665,64 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będą uczestniczyć nauczyciele oraz studenci pedagogiki. Większość nauczycieli wyrażających chęć 
uczestniczenia w projekcie to nauczyciele dyplomowani, którzy pomimo osiągnięcia najwyższego stopnia 
awansu zawodowego, wciąż chcą podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać warsztat pracy, co będzie mieć 
bezpośrednie przełożenie na pracę z dziećmi, kontakty z rodzicami i współpracę ze społecznością lokalną. 
Nauczyciele są otwarci na nowości i kreatywni w swoich działaniach. Projekt będzie zaspokajał potrzeby 
zawodowe uczestników, umożliwi poszerzenie ich warsztatu pracy o nowe formy i metody, a ponadto 
umożliwi poznanie kultury i systemu szkolnictwa odwiedzanego kraju. Zdobyte umiejętności i doświadczenia 
wykorzystywane będą w codziennej pracy nauczycieli oraz podniosą renomę placówki. Może to być widoczne 
podczas prowadzonych lekcji, imprez kulturalnych, uroczystości szkolnych i lokalnych. Nasza szkoła uczestniczy 
w licznych międzynarodowych projektach, których beneficjentami są nasi uczniowie. Nauczyciele, którzy 
wyjeżdżają jako opiekunowie zostali zmotywowani do nauki języka angielskiego jako języka projektów. 
Najważniejszymi celami projektu będzie podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli 
uczestniczących w projekcie, a w rezultacie poprzez udział w zajęciach w greckiej szkole zdobycie nowych 
umiejętności zawodowych. Poprzez udział w mobilności będziemy mogli wzmocnić słabą stronę naszej szkoły, 
czyli zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Zdobytymi doświadczeniami będziemy dzielić się również z 
nauczycielami z innych szkół na szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych. Zagraniczna mobilność do 
Grecji odbędzie się w ferie 2014 roku. Taka data mobilności pozwoli nam w maksymalnym stopniu na 
przyswojenie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Głównym celem jest zaspokojenie w/w 
potrzeb uczestników projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43118 

Tytuł projektu Być uczniem i mistrzem – rozwój kompetencji językowych i doskonalenie metod 
nauczania w/g standardów europejskich 

Beneficjent VI Liceum Ogólnokształcące, Gdynia 

Instytucje partnerskie St. Andrew's Tutorial College, Cambridge, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 86 311,32 PLN 

Okres realizacji 21.10.2013 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 12 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatyki i nauk 
społecznych VI LO (szkoły ponadgimnazjalnej) w Gdyni o różnym stażu pracy i doświadczeniu zawodowym. 
Wszyscy nauczyciele z tej grupy posługują sie językiem angielskim na poziomie co najmniej podstawowym 
(A2/B1). Większość z nich od kilku lat uczestniczy w kursach doskonalących umiejętność posługiwania się 
językiem angielskim. Głównymi potrzebami nauczycieli zaangażowanych w projekt są :-podniesienie 
kwalifikacji językowych; - konieczność korzystania z anglojęzycznych materiałów dydaktycznych  w celu 
podniesienia poziomu nauczania; - kontakt z żywym, nowoczesnym językiem angielskim i słownictwem 
fachowym; -zapoznanie się z metodami pracy w brytyjskim systemie nauczania; - zapoznanie się z 
wymaganiami brytyjskich uczelni, co zaowocuje bardziej skuteczną pomocą naszym uczniom w przygotowaniu 
do podjęcia studiów na europejskich uczelniach anglojęzycznych; - nawiązanie kontaktów i wymiana 
doświadczeń ze szkołami angielskimi. W kontekście wyżej wymienionych potrzeb głównym celem będzie 
rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli VI LO oraz ich kompetencji językowych i międzykulturowych. W 
projekcie wezmą udział nauczyciele z co najmniej trzyletnim stażem pracy pedagogicznej w naszej szkole, 
których kompetencje zostały potwierdzone wysokimi wynikami egzaminu maturalnego, co rokuje, że staną się 
oni bardziej efektywni i kompetentni w przygotowaniu uczniów do egzaminów międzynarodowych. 
Osiągnięcie wyżej wymienionych celów stanie sie możliwe dzięki udziałowi nauczycieli w dwu-semestralnych 
kursach językowych, w szkoleniu dotyczącym struktury egzaminów międzynarodowych oraz dzięki 
tygodniowemu wyjazdowi szkoleniowemu do Wielkiej Brytanii. Kursy językowe oraz szkolenie przeprowadzi 
English Unlimited, natomiast szkolenie językowe i seminaria metodyczne w Wielkiej Brytanii zostaną 
zorganizowane przez St. Andrew's Tutorial College w Cambridge. Udział w projekcie wesprze motywację 
nauczycieli do pracy, wpłynie pozytywnie na ich rozwój osobisty oraz kompetencje obywatelsko-społeczne i 
językowe. Doświadczenia zdobyte podczas obserwacji systemu edukacji w Wielkiej Brytanii, stosowanych tam 
metod i form pracy z uczniem pozwoli uczestnikom projektu na wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Pobyt  
w Wielkiej Brytanii, kraju wielokulturowym, będzie okazją do zapoznania się z niespotykaną w naszym kraju 
różnorodnością i wpłynie na przełamywanie stereotypów. Otwartość nauczycieli będzie miała pozytywny 
wpływ na wzrost tolerancji rasowej i kulturowej wśród młodzieży. Rezultaty projektu w odniesieniu do 
uczestników: - podniesienie umiejętności językowych; - podniesienie umiejętności metodycznych; - nawiązanie 
kontaktów zawodowych i osobistych z nauczycielami szkoły, w której odbędzie się jedno z planowanych 
seminariów; - rozwój kompetencji obywatelsko - społecznych poprzez udział w programie kulturoznawczym; - 
udział w mobilności ponadnarodowej. Rezultaty projektu w odniesieniu do instytucji partnerskich: - zdobycie 
doświadczenia w zakresie organizacji ponadnarodowych mobilności edukacyjnych; - nawiązanie współpracy 
między instytucjami edukacyjnymi; - promocja brytyjskiej oferty edukacyjnej na terenie szkoły i miasta Gdyni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43119 

Tytuł projektu Od pasji do zawodu 

Beneficjent Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Lubliniec 

Instytucje partnerskie Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada, Hiszpania 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 55 587,59 PLN 

Okres realizacji 14.10.2013 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Udział w europejskim projekcie edukacyjnym niesie ze sobą wiele korzyści: umożliwia poprawę kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji językowych, zdobycie bogatych doświadczeń oraz nawiązanie nowych przyjaźni. 
Podjęcie takiej inicjatywy to jednak nie tylko przygoda życia. To również otwarcie się na nowe wyzwania, które 
pobudzą kreatywność, zmuszą do refleksji, zmienią podejście do otaczającego nas świata, pozwolą kształtować 
rzeczywistość. Współczesna szkoła zmusza nauczycieli do poszukiwania metod, które uatrakcyjnią zajęcia, 
zwłaszcza z trudnych przedmiotów. Postęp technologiczny wymusza wprowadzanie do szkół interaktywnych 
narzędzi multimedialnych, co powoduje konieczność zdobycia nowych kompetencji. Celem projektu jest 
możliwość poznania i porównania organizacji systemów oświaty w innych regionach Europy, programów i 
metod pracy z uczniami, sposobów wykorzystania środków finansowych w edukacji, sposobów zarządzania 
kadrą nauczycielską oraz pomoc uczniowi zdolnemu i słabemu w kontekście osiągania sukcesu. W projekcie 
weźmie udział grupa dziewięciu nauczycieli szkoły gimnazjalnej, którzy odbędą mobilność do podobnego typu 
szkół w Hiszpanii, współpracujących z Europroyectos LdV w Granadzie. Udział w projekcie zaowocuje  
podniesieniem jakości kształcenia w naszym gimnazjum oraz pozwoli przygotować uczniów do podjęcia 
właściwej decyzji podczas wyboru kierunku kształcenia. Uświadomi także nauczycielom jak ważna jest 
umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią informatyczną oraz konieczność opanowania języka 
obcego. Poznanie nowych metod pracy pozwoli im podsunąć nowe, właściwe rozwiązania, dla których otwarty 
jest europejski rynek pracy. Wysokie umiejętności językowe nauczycieli zaowocują prowadzeniem wybranych 
zajęć w języku obcym co niewątpliwie uatrakcyjni lekcje i skieruje zainteresowania uczniów we właściwym 
kierunku. Taki kierunek działań wpłynie korzystnie nie tylko na poprawę jakości kształcenia, ale także na całe 
grono pedagogiczne. Problem wypalenia zawodowego, brak motywacji do osiągania sukcesu, praca z trudną 
młodzieżą to tylko niektóre  problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele i szukają właściwych rozwiązań. 
Projekt stwarza nowe możliwości, otwiera nowe horyzonty, przełamuje stereotypy. Szkoła musi rozwijać się na 
miarę potrzeb XXI wieku. W rozwoju predyspozycji osobistych będziemy kształcić swoje umiejętności 
wychowawcze, interpersonalne, empatię, odporność na stres, otwartość, odwagę do podejmowania 
niepopularnych decyzji. Rozwój kompetencji osobowościowych jest niezbędny do rozwoju zawodowego. 
Obszary te są ze sobą powiązane, wzajemnie się stymulują i wspierają. 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43120 

Tytuł projektu Mobility for creativity – european dimension of education 

Beneficjent Miasto Łódź 

Instytucje partnerskie AKSARAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, AKSARAY, TURCJA 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 92 146,20 PLN 

Okres realizacji 14.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
„Mobility for creativity – european dimension of education" to ciekawa propozycja skierowana do 
przedstawicieli łódzkich placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym. Jest to nowa 
oferta skierowana do nauczycieli oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji z Łodzi, która pozwoli na podniesienie 
kompetencji i umiejętności zawodowych. Łącznie w międzynarodowej wizycie studyjnej udział weźmie 15 
uczestników. Celem projektu jest m.in. wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, promocji 
szkolnictwa zawodowego, prowadzenia naboru do szkoły, promocji placówki w środowisku lokalnym, formy 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Bardzo ważnym elementem jest możliwość rozwoju osobistego 
każdego uczestnika projektu poprzez poznanie instytucji, szkół i pracowników innego kraju. Uczestnictwo w 
projekcie będzie również dodatkowym elementem motywacyjnym do rozwoju umiejętności językowych 
nauczycieli, a w przyszłości także podjęcia samodzielnych działań związanych z realizacją międzynarodowych 
projektów. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43121 

Tytuł projektu Motywacja uczniów do nauki poprzez aktywne nauczanie z użyciem narzędzi ICT – 
obszar matematyczno – przyrodniczy 

Beneficjent Zespół Szkolno-Przedszkolny, Słowik 

Instytucje partnerskie 1. Osmangazi Ortaokulu, Adana, Turcja 
2. Instituto de Educación Secundaria Saavedra Fajardo, Murcia, Hiszpania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 48 628,20 PLN 

Okres realizacji 15.10.2013 – 30.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
W obecnych czasach matematyka jest priorytetem w nauczaniu. Nasz styl wprowadzania dzieci w świat 
matematyczny jest nadal za bardzo formalny. Widać to przez porównania z innymi krajami. Wychowani w 
innym systemie nauczyciele nie widzą tego. Mogą to zobaczyć dopiero wtedy, gdy inny styl nauczania zobaczą 
na własne oczy. Projekt polega na  poznawaniu metod nauczania matematyki już od przedszkola z użyciem 
narzędzi TIK. Dla nauczycieli głównym celem jest udoskonalenie umiejętności posługiwania się tymi 
narzędziami podczas nauczania tego obszaru wiedzy. Efektem ma być zmotywowanie uczniów do nauki oraz 
wzrost świadomości potrzeby uczenia się matematyki nie tylko na lekcjach do tego przeznaczonych, ale na 
innych przedmiotach również. Pozostałe cele to: zwiększenie efektów kształcenia przez zastosowanie 
technologii ICT, podniesienie jakości pracy nauczycieli, popularyzacja nowoczesnego nauczania matematyki. 
Efekty motywacji i poprawy nastawienia do nauki będziemy badać na bieżąco poprzez ankiety, porównania 
wyników nauczania, testów, wzrost liczby punktów w tzw. Sesjach z plusem- badania kompetencji 
matematycznych uczniów. Zrekrutowani nauczyciele będą szukać podobieństw i różnic w uczeniu się i 
nauczaniu matematyki poprzez uczestniczenie w lekcjach oraz obserwację w instytucjach partnerskich, 
poprzez poznawanie nowych narzędzi multimedialnych stosowanych w innych krajach oraz uczestnictwo w 
szkoleniach. Nasza placówka składa się z przedszkola i szkoły podstawowej - jest to Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Słowiku. W projekcie zostaną zrekrutowani do mobilności nauczyciele związani z nauczaniem 
matematyczno-przyrodniczym ale poniekąd uczestniczyć będą również uczniowie i wszyscy nauczyciele. Aby 
nasze działania były odpowiednio monitorowane i ewaluowane na bieżąco chcielibyśmy, aby w projekcie 
uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie. Jesteśmy małą 
szkołą, dobrze wyposażoną i mającą wsparcie ze strony organu prowadzącego, który chce nadal wspierać i 
uczestniczyć w naszych działaniach dlatego też zamierzamy zrekrutować jedną osobę z organu prowadzącego. 
Partnerzy bardzo chętnie pomogą nam  wkroczyć ''W krainę e-matematyki'', pod takim tytułem planujemy 
napisać program innowacyjny dla naszej placówki i będzie to produkt główny projektu. Uczestników 
podzielimy na dwie grupy ale będziemy skupiać się na takich samych umiejętnościach w obydwu krajach. 
Wspólnie z pozostałymi partnerami  współpracujemy poprzez komunikatory internetowe, założymy bloga ''W 
krainie e-matematyki''  gdzie będziemy zamieszczać nasze działania. Poznamy jak pracuje się w programie 
matematycznym Geogebra, który można wykorzystać do omawiania świata matematyki już od przedszkola. 
Nauczyciele będą pracować metodą Webquestu. Uczestnicy poznają programy i gry dydaktyczne z matematyki 
w języku angielskim. Gry są podzielone na etapy wiekowe. Jednak uczestnik projektu musi poznać wszystkie 
poziomy. Programy jakie będziemy poznawać to: maths BBC oraz Maths is fun. Rola nauczyciela polega więc 
na tym, aby uzyskać poprzez swe działania jak najwyższy stopień motywacji uczniów. Kształtowanie motywacji 
szkolnej nazywa się sztuką motywowania ucznia i dobry nauczyciel powinien taką sztukę posiąść. Wobec czego 
zajmiemy się również własnym rozwojem zawodowym.  Jedną z dróg podnoszenia motywacji jest 
doskonalenie kompetencji matematycznych, poprzez wymianę doświadczeń z innymi krajami. W obecnych 
czasach bez technologii XXI wieku jest to niemożliwe. Jedynie nauczyciel kompetentny może rozwijać umysły 
uczniów. Taką pointę stawiamy sobie również za cel. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43122 

Tytuł projektu Podnoszenie jakości i standardów europejskich w szkolnictwie specjalnym ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej 

Beneficjent Zespół Szkół Specjalnych, Czeladź 

Instytucje partnerskie KAYZERI KIZ TEKNIK VE MESLEK LISESI, Kayseri, Turcja 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 55 287,72 PLN 

Okres realizacji 01.10.2013 – 30.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi podejmuje się realizacji projektu pt.: "Podnoszenie jakości i standardów 
europejskich w szkolnictwie specjalnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej" 
wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych w 
przekonaniu, iż najlepszą formą szkolenia jest nabywanie doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. 
Weźmie w nim udział 9 nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na wszystkich poziomach 
edukacji, szczególnie wyróżniających  się swoim zaangażowaniem w rozwój szkoły i osobistym rozwojem 
zawodowym. Cele projektu:- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu; - poznanie systemu 
edukacji w Turcji;- poznanie nowych,  praktycznych doświadczeń w tureckim systemie edukacji oraz 
innowacyjnych rozwiązań w kształceniu, z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; -
wymiana doświadczeń w zakresie nauczania uczniów niepełnosprawnych od edukacji wczesnoszkolnej do 
dorosłości; - nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej; - doskonalenie umiejętności językowych 
uczestników. Uczestnicy projektu zapoznają się ze specyfiką tureckiego systemu edukacji ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań integracyjnych z młodzieżą niepełnosprawną, odwiedzą ośrodki kształcące na 
różnych poziomach edukacji i zatrudniające uczniów niepełnosprawnych; zapoznają się z wyposażeniem 
placówek, metodami pracy nauczycieli, funkcjonowaniem kadry zarządzającej i doradców zawodowych, będą 
mieli możliwość porównania funkcjonowania placówek kształcenia ogólnego i specjalnego w Polsce i w Turcji, 
ich sposób finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym. W czasie 
realizacji programu szkoleń nauczyciele poznają różnorodne metody i formy pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy projektu: - nabędą nowe umiejętności zawodowe (porównania i analizy 
systemów funkcjonowania szkół specjalnych i ogólnokształcących, poznanie nowych, innowacyjnych metod 
nauczania i wychowania, wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela),- nabędą umiejętności 
organizacyjne poprzez pełnienie różnych ról podczas wymiany doświadczeń (kierownika grupy, osoby 
monitorującej, dokumentującej przebieg wymiany), a także podwyższą  umiejętności  komunikacji w j. 
angielskim. Udział w wyjeździe szkoleniowym zapewni również uczestnikom poznanie bogatego dziedzictwa 
kulturowego Turcji. Udział w zagranicznym szkoleniu wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług 
edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych a w konsekwencji podniesienie prestiżu szkoły. Pozwoli na 
inspirowanie uczniów do poznawania różnorodnych kultur, wyjaśniania im otaczającej rzeczywistości, ułatwi 
dokonywanie wyborów życiowych. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w 
projekcie i dokumenty Europass – Mobilność potwierdzające nabyte lub udoskonalone w czasie działań 
projektowych umiejętności. Uczestnicy projektu opracują sprawozdania oraz biuletyn z wyjazdu 
szkoleniowego, zawierający wnioski wynikające z obserwacji, warsztatów, seminariów i dyskusji w kontekście 
rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych. Biuletyn będzie upowszechniany w środowisku lokalnym/regionalnym na 
spotkaniach z nauczycielami. Realizacja projektu obejmuje działania promocyjne, rekrutacyjne, przygotowanie 
uczestników do zagranicznego szkolenia (językowe, kulturowe, psychologiczne), działania organizacyjne, w 
tym organizacja wyjazdu do Turcji, programu merytorycznego szkolenia, działania ewaluacyjne, monitorujące i 
upowszechnienie rezultatów projektu. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43123 

Tytuł projektu Nauczyciel innowator – kreator – edukator 

Beneficjent Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce 

Instytucje partnerskie 1. University of Chichester, Chichester, Wielka Brytania 
2. Institut of Vocational Training, Athens, Grecja 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 95 069,89 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą nauczyciele/nauczycielki - konsultanci/konsultantki (dwie grupy po 7 osób) 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zajmujący sie doskonaleniem 
nauczycieli/nauczycielek w różnych obszarach i przedmiotach nauczania. Tematem wiodącym będzie 
kształtowanie kompetencji społecznych - umiejętności, która dotyczy wszystkich pedagogów niezależnie od 
nauczanego przedmiotu czy poziomu edukacyjnego w tym przedstawiciel/ka organu prowadzącego 
zajmujący/a się edukacją. Konsultanci/konsultantki przygotowujący/e ofertę doskonalenia dla 
nauczycieli/nauczycielek regionu świętokrzyskiego wykorzystają ciekawe, sprawdzone rozwiązania i pomysły, 
które wyniosą z udziału w mobilnościach włączając je jako elementy do swoich ofert edukacyjnych. 
Zamierzamy dobrze wykorzystać czas przygotowując się do wyjazdów aby udoskonalić swój język, przyjrzeć sie 
stosowanym w naszym regionie i kraju rozwiązaniom, projektom w dziedzinie kształcenia kompetencji 
społecznych abyśmy mogli wymienić sie również własnym doświadczeniem. Zaplanowana do partnerów w 
Wielkiej Brytanii i Grecji mobilność  jest w połowie realizacji projektu. Po powrocie zamierzamy przygotować 
poradnik: "Vademecum kompetencji społecznych"  w oparciu o doświadczenia własne i partnerów. 
Chcielibyśmy stworzyć również sieć współpracy dotyczącej przykładów dobrych praktyk w kontekście 
współpracy szkoły, rodziców, środowiska lokalnego i instytucji działających na rzecz edukacji ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji kultury. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43124 

Tytuł projektu Droga do odzyskania autorytetu nauczyciela w XXI wieku w szkole w krajach Unii 
Europejskiej 

Beneficjent Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta – Gmina Miejska 
Kraków 

Instytucje partnerskie Technisch Heilig – Hartinstituut Belgium, Tessenderlo, Belgia 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 74 116,78 PLN 

Okres realizacji 20.11.2013 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
Podczas wizyt zagranicznych, szkolnych grup uczniów, nauczyciele ZSM Nr 1 oraz nauczyciele sprawujący 
opiekę nad zagraniczną grupą uczniów z krajów UE zauważają różnice w zachowaniu uczniów polskich i 
zagranicznych. Różnice dotyczą sposobu zachowania i odnoszenia się do nauczycieli, reagowania na wejście 
"gościa" do sali lekcyjnej, zachowywania się wobec nauczycieli po zajęciach szkolnych, spotkanego na ulicy. Na 
różne zachowanie młodzieży z krajów europejskich mają wpływ normy społeczne, prawo oświatowe, 
regulaminy szkolne, tzw. demokracja. Nauczycieli ZSM Nr 1 i  Technisch Heilig-Hartinstituut Belgium 
zainteresował temat autorytetu nauczyciela, budowania autorytetu w szkole. Czy dzisiejsza młodzież z XXI 
wieku widzi w nas, nauczycielach autorytet, jaki on jest? Czy jest możliwe odbudowanie autorytetu nauczyciela 
z XXI wieku na miarę autorytetu z wieku ubiegłego? Czy studia wyższe pedagogiczne przygotowują studentów 
do przyszłej pracy pedagogicznej? Ten temat będzie zbadany przez uczniów i nauczycieli obu szkół (ZSM Nr 1 i 
Technisch Heilig-Hartinstituut Belgium) w projekcie Comeniusa czy innej nowej formie tego programu. Przyszły 
projekt będzie realizowany z 4 szkołami zawodowymi: z Belgii, Polski, Hiszpanii i Finlandii. Obecny projekt 
Vetpro-Com, wizyta nauczycieli ZSM Nr 1 w Technisch Heilig-Hartinstituut Belgium będzie związana z 
przyszłym projektem. Wizyta w szkole Technisch Heilig-Hartinstituut Belgium będzie traktowana jak wizyta 
przygotowawcza do nowego projektu. Podczas projektu Mobilności Vetpro-Com nauczyciele ZSM Nr 1 
odwiedzający THHB będę uczestniczyć w spotkaniach  z dyrekcją, nauczycielami, uczniami THHB, w zajęciach 
edukacyjnych podczas których będą obserwowane relacje między uczniami a nauczycielami, relacje między 
uczniami w grupie uczniów, na korytarzach szkolnych, podczas zajęć sportowych, w czasie wolnym uczniów. 
Nauczyciele podczas projektu mobilności poznają środowisko lokalne szkoły Technisch Heilig-Hartinstituut 
Belgium, historię, kulturę regionu, w którym będą gościć, prawo oświatowe, prawo krajowe. Podczas wizyty 
będą zadawać pytania, które potem pomogą opracować ankietę dot. autorytetu nauczycieli w Polsce i w Belgii. 
W czasie wizyty w Technisch Heilig-Hartinstituut Belgium będą zwiedzane pracownie szkolne, zawodowe, 
poznany będzie system oświaty, sposób prowadzenia i finansowania szkół, wszystko to pozwoli polskim 
nauczycielom lepiej poznać szkołę partnera edukacyjnego i lepiej przygotować się do przyszłego projektu.  
Dobre doświadczenia szkoły belgijskiej w zakresie wychowania, wspierania uczniów, pomocy pedagogiczno-
psychologicznej będą ujęte w programie profilaktyczno-opiekuńczym i wychowawczym szkoły. Podobnie 
dobre doświadczenia z obszaru kształcenia zawodowego, ciekawych rozwiązań pracowni technicznych, 
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i ćwiczeń edukacyjnych do praktycznego kształcenia zawodowego. Przed 
wyjazdem do Belgii w ZSM Nr 1 zostanie przeprowadzona ankieta dot. interpretacji autorytetu polskiego 
nauczyciela wśród uczniów i nauczycieli. Wyniki tej ankiety zostaną przedstawione belgijskim nauczycielom. W 
budowaniu ankiety zostaną wykorzystane doświadczenia międzynarodowe ZSM Nr 1 - szkół niemieckich, 
szkoły fińskiej, ukraińskiej, z którymi ZSM Nr 1 ma kontakt, realizuje projekty edukacyjne. Realizacja projektu 
mobilności Vetpro-Com pozwoli nauczycielom ZSM Nr 1 lepiej poznać szkołę partnerską, która od trzech lat w 
czerwcu odwiedza ZSM Nr 1, poznaje tradycje, historię ZSM 1, wizytuje pracownie zawodowe oraz Centrum 
Kształcenia Praktycznego, uczniowie rozgrywają mecz towarzyski w piłkę nożną. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43125 

Tytuł projektu Dobre postawy bez granic 

Beneficjent Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, Bydgoszcz 

Instytucje partnerskie Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH, Schkeuditz, Niemcy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 115 281,66 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada wysłanie dwóch 10–osobowych grup nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na 
tygodniowy pobyt w Schkeuditz, Gut-Wehlitz w Niemczech, organizowany przez instytucję przyjmującą Vitalis 
GmbH. Przewidywany termin pobytu nauczycieli w Niemczech to 15-22.06.2014 r. dla pierwszej grupy i 
28.09.– 05.10.2014 r. dla grupy drugiej. Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i przeniesienie 
na polski grunt rozwiązań zaczerpniętych z doświadczeń niemieckich nauczycieli w zakresie kształtowania u 
uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi osobistemu i społecznemu w duchu tolerancji i poszanowania 
wartości własnego i innych narodów, konsekwencją czego będzie podniesienie atrakcyjności absolwentów 
naszej szkoły na rynku pracy polskim i europejskim oraz odniesienie sukcesu w życiu osobistym. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie przez nauczycieli w trakcie warsztatów z niemieckimi ekspertami 
kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz poszerzenie kompetencji 
osobistych. Dzięki wymianie doświadczeń z niemieckimi partnerami oraz wizytom w instytucjach i placówkach 
oświatowych oraz na spotkaniach z przedstawicielami pracodawców firm niemieckich uczestnicy poznają 
kulturę i obyczaje narodu niemieckiego, problemy i rozwiązania związane z międzykulturowością, co w sposób 
znaczący przyczyni się do realizacji celu głównego projektu. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli zwiększyć 
umiejętności porozumiewania się w języku obcym – angielskim i niemieckim oraz nawiązać kontakty z 
nauczycielami z kraju partnera goszczącego. Oprócz podniesienia kwalifikacji samych nauczycieli realizacja 
projektu stworzy również możliwość zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia i wychowania w naszej 
szkole, co w przyszłości powinno przyczynić się do wzrostu szans naszych absolwentów na rynku pracy poprzez 
spełnienie oczekiwań pracodawców co do kompetencji osobistych kandydatów na pracowników. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43126 

Tytuł projektu Nowa edukacja – nowe wyzwania 

Beneficjent Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi, Konin 

Instytucje partnerskie Leikskolinn Furugrund, Kopavogur, Islandia 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 67 969,54 PLN 

Okres realizacji 01.01.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Niniejszy projekt jest nowym wyzwaniem dla kadry edukacyjnej Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi 
w Koninie. Jesteśmy placówką oświatową, która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań i środków na 
podniesienie jakości pracy z dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym i jego rodziną. Do współpracy 
zaprosiliśmy placówkę oświatową z Islandii związaną bezpośrednio z pracą z małym dzieckiem, w tym 
niepełnosprawnym. Nasze przedszkole jest placówką integracyjną łączącą pracę rówieśników pełnosprawnych 
z niepełnosprawnymi. Stworzy to nam okazję do porównania i poszerzenia naszej dotychczasowej wiedzy na 
temat wychowania, edukacji i opieki nad dzieckiem, przy pełnej współpracy z domem rodzinnym. Po 
przeprowadzonej wnikliwej diagnozie wśród kadry Przedszkola (ankiety, ewaluacja działań pedagogicznych) 
obecny projekt jest odpowiedzią na potrzeby i współczesne wyzwania edukacyjne; - zweryfikowanie 
posiadanej wiedzy zdobytej podczas różnorodnych szkoleń i kursów w kraju; - zdobycie wiadomości i 
umiejętności do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną; - nabycie kompetencji językowych w 
ramach nauki j. angielskiego; -zwrócenie uwagi na znaczenie dobrej organizacji i administrowania placówką 
jako ważnego ogniwa w edukacji dziecka. Celem naszych działań jest wprowadzenie wysokiej jakości edukacji, 
innowacyjnych rozwiązań metodyczno – programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym 
mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacyjnym 
zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Oczekiwania kadry pedagogicznej i zarządzającej, wypływające z 
potrzeb uczestników są odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji związanej z: - pracą z małym 
dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym i jego rodziną poprzez kompleksowe oddziaływania psychologiczno – 
pedagogiczne; - komunikowaniem się w języku angielskim z nauczycielami placówek oświatowych w Europie 
celem korzystania z doświadczeń innych systemów edukacyjnych; - właściwym zarządzaniem i 
administrowaniem placówki wpływające na jej funkcjonowanie zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców. 
Oczekiwane rezultaty: udział w projekcie przyczyni się do efektywniejszego oddziaływania na dziecko i jego 
rodzinę,  zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych, nabyte umiejętności i doświadczenie zostaną 
przeniesione na wykształcenie podstawowych umiejętności dzieci, wsparcie psychologiczno pedagogiczne dla 
rodziców. Nabyte wiadomości i umiejętności na temat organizacji placówek europejskich przyczyni się do 
sprawnego zarządzania placówką od strony administracyjnej. Realizacja projektu zasygnalizuje władzom 
samorządowym znaczenie ciągłego dokształcania, zdobywania doświadczeń, podnoszenia kompetencji 
zawodowych w celu osiągania wysokich standardów kształcenia. Projekt przyczyni się do przygotowania kadry 
edukacyjnej przedszkola do wymogów współczesnej edukacji celem podniesienia jej jakości, rozwijania 
kompetencji kluczowych pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do komunikowania się w języku angielskim. 
Zagraniczne mobilności odbędą się do przedszkola w Islandii. Odbędą się 2 wyjazdy, w których weźmie udział 
10 osób kadry edukacyjnej. Mobilności zostaną tak zaplanowane, żeby nie zakłócały normalnej pracy placówki. 
Uczestnikami będą przedstawiciele poszczególnych działów przedszkola, aby zdobywać całościowe 
doświadczenie w prowadzeniu i pracy naszej placówki. Będzie to forma wizyt studyjnych i hospitacji jako 
najbardziej odpowiednia do zdobywania nowych umiejętności, dzielenia się własnymi doświadczeniami. Dobór 
partnera gwarantuje realizację celów i osiągnięcie założonych rezultatów. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43127 

Tytuł projektu Teoria i praktyka. Powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy w dobie 
kryzysu gospodarczego na przykładzie systemu hiszpańskiego 

Beneficjent Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, Bytom 

Instytucje partnerskie Tellus Group Ltd., Plymouth, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 61 763,98 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ścisłych i zawodowych wraz z 
przedstawicielem dyrekcji Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych oraz organu prowadzącego z Bytomia. 
Ta wyselekcjonowana grupa, reprezentująca wszystkich nauczycieli ZSME oraz reprezentantów władzy 
odpowiedzialnych za politykę oświatową w mieście ma za zadanie zapoznanie się ze sposobami 
funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego, współpracy z przedstawicielami rynku pracy,  wdrażania 
krajowych ram kwalifikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w Hiszpanii w czasie kryzysu. 
Oczekiwanymi rezultatami są możliwości adaptacji poznanych rozwiązań w naszym mieście i podniesienie 
efektywności kształcenia oraz wskaźnika zdawalności egzaminów zewnętrznych. Rezultatem będzie również 
wypracowanie metod pomocy  uczniom dysfunkcyjnym, działań przeciwdziałających ich dyskryminacji. Celem 
głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji 
zawodowych. Cele szczegółowe to: - podniesienie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych, zdobycie nowych 
umiejętności zawodowych przez nauczycieli ZSME- wzrost kompetencji językowych  uczestników; - osiągnięcie 
znacznego wpływu mobilności na motywację do wprowadzania nowatorskich rozwiązań w praktyce szkolnej; -
nawiązanie stałej współpracy ze szkołą techniczną w Hiszpanii w celu realizacji projektów Leonardo da Vinci, e 
– learningowych, wymiany młodzieży; -współdziałanie z organem prowadzącym szkołę we wdrażaniu 
innowacyjnych praktyk podnoszących jakość szkolnictwa zawodowego (m.in. ściślejsze powiązanie szkolnictwa 
z rynkiem pracy i jego wymaganiami); - konfrontacja działań wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
sposobów radzenia sobie z problemami uczniów dyskryminowanych, dysfunkcyjnych i równości szans kobiet i 
mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie. Hiszpania jest krajem dotkniętym kryzysem, gdzie 
młodzi ludzie nie znajdują pracy, a uczniowie tracą motywację do nauki. Z kolei Bytom jest miastem 
zagrożonym w swym istnieniu ze względu na wysoki poziom bezrobocia i biedę. W naszym kraju nikt nie mówi 
o problemach, z którymi borykają się szkoły przyjmujące uczniów słabszych w nauce, pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz z różnego typu ograniczeniami zdrowotnymi. Tacy uczniowie często trafiają do naszej 
szkoły, chcąc szybko zdobyć zawód i usamodzielnić się lub wspierać finansowo pozostających bez pracy 
rodziców. Często ci uczniowie nie są akceptowani przez zespoły klasowe, a nauczyciele mimo ukończenia wielu 
form doskonalenia zawodowego, czasami bywają bezradni. Dlatego chcemy poznać system prowadzenia zajęć 
i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych w szkołach i ośrodkach kształcenia 
zawodowego. W związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, chcemy poznać ich efektywność w 
systemie innego państwa europejskiego oraz z wdrażaniem koncepcji "Uczenia się przez całe życie". 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43128 

Tytuł projektu E – teacher – stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania 

Beneficjent Zespół Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego, Zabrze 

Instytucje partnerskie Gozo College, Boys' Secondary School, Victoria, Gozo, Malta 

Liczba uczestników 17 

Dofinansowanie 87 210,91 PLN 

Okres realizacji 10.10.2013 – 15.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania jest obecnie niezbędnym składnikiem lekcyjnym  
pozwalającym na podniesienie skuteczności przekazywania treści dydaktycznych oraz uatrakcyjnienie zajęć. W 
naszej szkole wykorzystywanie audiowizualnych środków dydaktycznych jest już od lat skutecznie 
praktykowane przez wielu nauczycieli. Dla podniesienia jakości pracy wprowadziliśmy liczne innowacje 
technologiczne, m.in. poprzez używanie narzędzi proponowanych przez platformę eTwinning czy korzystanie z 
platformy Moodle. Będąc przekonanymi do stosowania technik cyfrowych, chcemy poznać jak to robią inni. 
Stąd nasz wybór padł na Gozo College, gdzie dla pracujących tam nauczycieli najważniejsze jest ciągłe i 
systematyczne podnoszenie kwalifikacji , w tym w dziedzinie ICT. Ważnym jest bowiem dla nas możliwość 
wymiany doświadczeń, dyskusja, twórcze działanie, doskonalenie zawodowe dla osiągnięcia wspólnego dla 
wszystkich celu - uczynienie z nauki procesu przyjemnego, celowego i efektywnego. Szkoła na Malcie, oddana 
do użytku w 2011 roku, jest szkołą nowoczesną, posiadającą innowacyjne urządzenia i programy służące 
uatrakcyjnieniu procesu nauczania. Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób nauczyciele maltańscy korzystają z 
nich na co dzień, posłuchać opinii na temat ich użytkowania. Pragniemy przekonać się, czy wykorzystanie 
technologii informacyjnej wpływa naprawdę na jakość ich nauczania i aktywność uczniów: zwiększa 
zainteresowanie przedmiotem, skraca czas przyswajania danego materiału, motywuje do samodzielnej pracy, 
stawiania pytań i rozwiązywania problemów badawczych. Interesują nas także wyniki zdawalności egzaminów 
przez maltańskich uczniów oraz możliwości porównania ich kompetencji z wiedzą i umiejętnościami naszych 
uczniów. Dodatkowo nowy rok szkolny 2013/14 stawia przed nauczycielami naszej szkoły i szkoły partnerskiej 
nowe wyzwanie – obsługę e - dziennika. Wydarzenie to zapewne stanie się przyczynkiem do wymiany 
doświadczeń, porównywania prowadzonych działań i zmian zachodzących w kontaktach nauczyciel - uczeń - 
rodzic. Poprzez udział w projekcie pragniemy również poprawić nasze kompetencje językowe oraz rozbudzić 
świadomość kulturową: nauczyciel sam bowiem doświadczy i zasmakuje kultury przez wielkie i małe „k”, 
zwiedzi nowe miejsca, spróbuje tradycyjnych potraw, pozna tradycje i folklor, nauczy się tolerancji dla 
odmienności. Istotne jest bowiem, abyśmy – będąc Europejczykami – poznawali tę różnorodność, uczyli się 
tolerancji i otwierali na inne kultury. Rozsądne korzystanie ze wszystkich zasobów nowoczesnej techniki, 
doskonalenie własnego warsztatu pracy, szukanie nowych  inspiracji do prowadzenia ciekawych lekcji 
(inspiracji tym cenniejszych, że pochodzących od innych nauczycieli), nabywanie nowych kompetencji i 
kwalifikacji (w tym językowych), przełamywanie barier mentalnych, kulturowych, językowych, walka z tzw. 
wypaleniem zawodowym  to główne cele naszego udziału w projekcie. W trakcie wspólnego doskonalenia 
chcielibyśmy się skoncentrować nie na samej technice, ale na efektach stosowania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, stąd do pracy w projekcie zostali włączeni nauczyciele różnych przedmiotów, którzy po 
powrocie podzielą się swoimi spostrzeżeniami z kolegami z ich zespołów przedmiotowych. W projekcie 
weźmie udział również dyrektor naszej szkoły oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty w Zabrzu, którzy 
zapoznają się z systemem edukacji na Malcie, programami nauczania, ocenianiem, klasyfikowaniem i metodą 
projektu. Ich zadaniem będzie  wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zabrzańskich szkołach, zachęta i 
pomoc przy konstruowaniu projektów przez nauczycieli oraz zapoznanie się z innymi sposobami zarządzania. 
Grupa nauczycieli planuje wyjazd na Maltę w terminie od 27 kwietnia do 4 maja 2014 r. lub innym, wolnym od 
zajęć dydaktycznych (termin zostanie ustalony w trakcie wizyty przygotowawczej w październiku, w której 
weźmie udział dyrektor i przedstawiciel Wydziału Oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43129 

Tytuł projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków 

Beneficjent Gmina Miejska Kraków 

Instytucje partnerskie 1. Ökologisches Schullandheim Spohns Haus, Szkoła "Spohns Haus" - ekologiczna 
Zielona Szkoła, Gersheim, Niemcy 
2. Raahen Ammattiopisto, Raahe, Finlandia 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 138 325,50 PLN 

Okres realizacji 25.11.2013 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada udział dyrektorów szkół zawodowych Gminy Miejskiej Kraków, którzy mają różne kierunkowe 
wykształcenie. Projekt będzie realizowany w dwóch grupach, w dwóch krajach: w Niemczech i w Finlandii. 
Dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za nadzór pedagogiczny, za edukację będąc w niemieckich czy fińskich 
szkołach zawodowych będą mieli okazję zwiększyć swoje kompetencje językowe, zawodowe, pedagogiczne, 
będą mogli zwiększyć swoją mobilność zawodową. Pobyt w szkołach zawodowych podniesie wiedzę o 
niemieckim lub fińskim systemie oświaty w danym kraju, o stanie bazy techno-dydaktycznej, o projektach 
edukacyjnych realizowanych w tych szkołach z zakresu zrównoważonego rozwoju, wymian 
międzykulturowych, projektach naukowych, innowacjach pedagogicznych, o stanie zatrudnienia w szkołach 
zawodowych w Niemczech, w Finlandii. Zwłaszcza pobyt w szkole Deutsch-Luxemburgisches Schengen-
Gimnasium umożliwiony za pośrednictwem szkoły Spohns Haus pozwoli dyrektorom szkół poznać sposób 
pracy i zarządzania szkołą niemiecko-luksembursko-francuską, szkołą całodzienną, w której pracują 
nauczyciele z trzech krajów: Francji, Luksemburga, Niemiec. Szkoła ta jest bardzo dobrym przykładem na 
mobilność zawodową, motywuje nauczycieli  do podniesienia kompetencji językowych. Opracowany projekt 
odpowiada na potrzeby edukacyjne środowiska krakowskiego. Realizacja  projektów ekologicznych o tematyce 
zrównoważonego rozwoju ze szkołą Spohns Haus utwierdzi dyrektorów szkół zawodowych w konieczności 
podnoszenia umiejętności i sprawności językowych, kompetencji zawodowych, zrównoważonego rozwoju, a 
tym samym przyczyni się do wzrostu mobilności zawodowej dyrektorów, nauczycieli w szkołach zawodowych. 
Udział dyrektorów szkół, osób odpowiedzialnych za edukację w projekcie systemowym POKL VETPRO_COM 
wymiany doświadczeń ma na celu uświadomienie nauczycielom polskim, dyrektorom szkół znaczenia 
sprawności językowej, zachęcenie nauczycieli, dyrektorów do podniesienia umiejętności językowych, 
potwierdzenie ich egzaminem zewnętrznym (certyfikatem). Najważniejszym rezultatem projektu wymiany 
doświadczeń będzie podniesienie jakości pracowni szkół ogólnokształcących i zawodowych Gminy Miejskiej 
Kraków (GMK), zmiana form i metod pracy, uatrakcyjnienie tematyki zajęć pozalekcyjnych w oparciu o 
projekty naukowe, ekologiczne, zrównoważonego rozwoju, międzykulturowe. Tematyka takich projektów 
będzie publikowana na stronie portalu edukacyjnego Gminy Miejskiej Kraków 
http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/ na internetowych stronach szkół, z których dyrektorzy biorą udział w 
projekcie oraz w gablotach szkolnych z informacjami dla uczniów. Udział dyrektorów szkół zawodowych GMK 
w projekcie mobilności podniesie świadomość i wiedzę dyrektorów, osób odpowiedzialnych za edukację w 
GMK w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju, który występuje w polskiej podstawie programowej, 
przyczyni się do wybrania tematyki przyszłych projektów ekologicznych, naukowych, międzykulturowych 
realizowanych z uczniami z danej szkoły oraz razem z uczniami szkół partnerskich danej szkoły, których 
rezultaty będą publikowane w projekcie eTwinning, na stronie portalu edukacyjnego. Projekty szkolne, 
ekologiczne, zrównoważonego rozwoju mogą być realizowane również w oparciu o projekty Polsko-
Niemieckiej Wymiany Młodzieży, eTwinning, i projekty z programu "Uczenie się przez całe życie. Projekt będzie 
realizowany w Niemczech i w Finlandii w roku szkolnym 2013/2014, tak, by termin realizacji nie zakłócał pracy 
szkół polskich, niemieckich czy fińskich. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43130 

Tytuł projektu To be ready for Europe 

Beneficjent Stowarzyszenie na rzecz wspierania Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita 
Cegielskiego w Śremie „HIPO – TECH”, Śrem 

Instytucje partnerskie Euromind Projects S.L, Úbeda (Jaén), Hiszpania 

Liczba uczestników 7 

Dofinansowanie 43 234,79 PLN 

Okres realizacji 02.12.2013 – 31.03.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada tygodniowy wyjazd 7-osobowej grupy złożonej m.in. z nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych 
w Śremie do Sevilli w Hiszpanii w czasie ferii zimowych w lutym 2014.  Projekt zakłada również udział osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie szkołą, przedstawicieli organu prowadzącego odpowiedzialnych za oświatę, 
doradców metodycznych oraz osób odpowiedzialnych za szkolenie praktyczne w firmach powiatu śremskiego. 
Udział w projekcie ma na celu podwyższenia kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu oraz ich 
zapoznania się z innowacjami stosowanymi w kształceniu zawodowym w kraju partnera. Projekt przyczyni się 
do uatrakcyjnienia procesu kształcenia poprzez wprowadzanie innowacji. Dzięki realizacji projektu jego 
uczestnicy będą mogli porównać zasady kształcenia zawodowego, ale także dokonać transferu najlepszych 
rozwiązań czyniąc naszą szkołę jeszcze bardziej nowoczesną i otwartą na innowacje w dydaktyce. Projekt 
realizowany będzie we współpracy ze szkołami technicznymi: SAFA przygotowujących specjalistów z zakresu 
energii odnawialnych i Szkołą Zawodową Los Salesianos. W czasie projektu odbędzie się wymiana doświadczeń 
z  Consejería de educación (Regionalnym Wydziałem Oświaty). Nowe rozwiązania zaadaptowane na gruncie 
naszej szkoły, a także poprzez upowszechnianie wyników, na obszarze miasta i regionu przyczynią się 
dostosowaniem szkolenia i kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy, zarówno krajowego, 
jak i europejskiego. Wszyscy uczestnicy stażu wezmą udział w przygotowaniu kulturowym i językowym. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43131 

Tytuł projektu CLIL methodology and implementation of languages taught in secondaryvocational 
schools 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomicznych, Wodzisław Śląski 

Instytucje partnerskie CENTRO DE PROFESORADO DE ALMERIA IN – SERVICE TEACHER TRAINING CENTER 
OF ALMERIA, ALMERIA, Hiszpania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 47 745,27 PLN 

Okres realizacji 01.01.2014 – 31.05.2014 

Krótkie streszczenie: 
Rosnąca rola języka obcego w dzisiejszym świecie zmusza nauczycieli do szukania rozwiązań, które dawałyby 
szansę uczniowi uczenia się języka i zawodu równocześnie, gdyż te dziedziny stają się nierozdzielne. Obecna 
sytuacja społeczno – gospodarcza w rejonie wymaga większej specjalizacji ze strony nauczycieli. Kształcenie 
dwujęzyczne staje się koniecznością, aby jak najlepiej przygotować uczniów do podjęcia pracy w wyuczonych 
zawodach. Projekt skierowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów w tym m.in. nauczycieli języka 
angielskiego i języka angielskiego zawodowego, geografii, matematyki oraz przedmiotów zawodowych. 
Głównym jego celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodą CLIL, czyli nauczaniem przedmiotów 
zawodowych w języku obcym, wzmocnienie relacji międzyprzedmiotowej, a także sposobami łączenia nauki 
języka angielskiego i przedmiotów zawodowych oraz matematyczno- przyrodniczych. Celem projektu jest 
również podnoszenie kompetencji językowych wszystkich uczestników, a także poznanie kultury innego kraju 
Unii Europejskiej. Realizacja tego typu wsparcia przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w Zespole 
Szkół Ekonomicznych. Dzięki zapoznaniu się nauczycieli ZSE z metodą CLIL, ZSE jako pierwsza szkoła zawodowa 
w rejonie będzie mogła prowadzić kształcenie zawodowe dwujęzyczne.  Nauczyciele zostaną dobrani z różnych 
komisji: Komisji Języków Obcych, Komisji Przedmiotów Zawodowych i Komisji Przedmiotów Matematyczno- 
Przyrodniczych, aby każda komisja miała szansę zaznajomienia się z wynikami szkolenia bezpośrednio od 
uczestnika. Na miejsce szkolenia wybrano Hiszpanię miasto Almeria, gdyż rejon Andaluzji od kilku lat z 
powodzeniem stosuje metodę CLIL, a ośrodek, który to szkolenie zorganizuje jest instytucją doświadczoną w 
szkoleniu nauczycieli. Zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie od stycznia 2014 do maja 2014, a mobilność 
będzie miała miejsce w kwietniu 2014. Bezpośrednia obserwacja nauczania tą metodą będzie dla nauczycieli 
najlepszym instruktażem. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele zdobędą wiedzę, która pozwoli na ściślejszą 
korelację międzyprzedmiotową oraz wspólne przygotowywanie lekcji w języku angielskim. W rezultacie 
uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat implementacji języka angielskiego w nauczanie ich przedmiotów, 
zastosują zaobserwowane metody nauczania, a tym samym podniosą jakość pracy własnej i szkoły. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43132 

Tytuł projektu Europejska kadra w elbląskiej oświacie 

Beneficjent Gmina Miasto Elbląg 

Instytucje partnerskie Paola Local Council, Paola, Malta 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 59 806,53 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pn. Europejska kadra w elbląskiej oświacie polega na organizacji mobilności pracowników 
Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu do innego kraju europejskiego-Malty. Głównym celem 
projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników Departamentu Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Elblągu. Celami szczegółowymi są:  nabycie przez uczestników nowych umiejętności 
zawodowych w zakresie wdrażania i stosowania narzędzi ICT w zarządzaniu oświatą; podniesienie poziomu 
znajomości języków obcych; stworzenie w urzędzie profesjonalnej struktury organizowania mobilności 
ponadnarodowej oraz zwiększenie ilości mobilności zagranicznej kadry urzędu i włączenie mobilności do 
długofalowej strategii rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu. Projekt jest odpowiedzią na stale rosnące 
potrzeby rynku w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez pracowników elbląskiego urzędu oraz 
zdobywaniu przez nich doświadczenia.  Dzięki uczestnictwu w mobilnościach kadra zarządzająca oświatą 
podniesie swoje kompetencje zawodowe przede wszystkim w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy projektu  poprawią też znajomość języków obcych- głównie języka 
angielskiego. Mobilności zapewnią wszystkim pracownikom rozwój kompetencji międzykulturowej. W 
projekcie uczestniczyć będzie 10 osób, które podczas mobilności będą brały udział w seminariach, warsztatach, 
wizytach studyjnych oraz wymianie doświadczeń z partnerem zagranicznym. W trakcie realizacji projektu od 
01.11.2013 do 28.02.2015 planuje się zorganizowanie trzech mobilności na Maltę. Organizacją przyjmującą 
będzie lokalny urząd na Malcie w miejscowości Paola- Paola Local Council. W każdej mobilności weźmie udział 
pięciu pracowników Departamentu Edukacji. Każda mobilność będzie trwała 7 dni. Wśród oczekiwanych 
rezultatów główny nacisk kładzie się na wzrost kompetencji zawodowych w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnej (wdrożenie i stosowanie narzędzi ICT w zarządzaniu oświatą) i kompetencji językowych. 
Ostatecznym rezultatem projektu będzie stworzenie w elbląskim magistracie profesjonalnej struktury 
organizowania mobilności ponadnarodowej, czyli ciągu czynności i szeregu osób, które będą odpowiedzialne 
za wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń na gruncie międzynarodowym. 

  



 

Numer projektu 2013-2-PL1-ESF03-43133 

Tytuł projektu We learn to teach better 

Beneficjent Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sucha Beskidzka 

Instytucje partnerskie VisMedNet Association, Sliema, Malta 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 89 709,79 PLN 

Okres realizacji 01.11.2013 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt składany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej ma na celu zbudowanie trwałej 
formy doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i zwiększenie 
atrakcyjności stosowanych przez nich metod kształcenia, a także stworzenie warunków dla doskonalenia 
umiejętności językowych i rozwoju osobistego. Zostanie to osiągnięte w wyniku zrealizowania następujących 
zadań: 1. Rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria. 2. Comiesięczne (od 
września 2013 do marca 2014) spotkania zespołu, który przeprowadzi analizę podstawy programowej 
przedmiotów przyrodniczych w kontekście poszukiwania metod pracy sprzyjających realizacji tej podstawy, a 
także zbuduje bazę atrakcyjnych i nowoczesnych sposobów realizacji treści programowych (m.in. eTwinning) 
oraz określi priorytety w kształceniu w zakresie przyrodniczych. 3. Przygotowanie językowe, kulturowe i 
merytoryczne do wyjazdu, kontakt online z instytucją przyjmującą. 4. Wyjazd na szkolenie za granicę. 5. 
Opracowanie zebranych materiałów w formie poradnika dla nauczycieli oraz przygotowanie ich do 
opublikowania w wersji wirtualnej i papierowej. 6. Sformalizowanie statusu grupy uczestników projektu 
(rozmowy z organami prowadzącymi szkoły i dyrektorami szkół),  jako zespołu trwale pracującego nad 
doskonaleniem procesu kształcenia umocowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej i 
pracującego na zasadzie wolontariatu. 7.  Zaproszenie do współpracy nauczycieli nauk przyrodniczych ze 
wszystkich szkół powiatu suskiego. 8. Promocję projektu i jego rezultatów. Bezpośrednimi uczestnikami 
projektu będzie 15 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych liceum ogólnokształcącego i gimnazjów powiatu 
suskiego, a pośrednio wszyscy inni nauczyciele ze wszystkich szkół powiatu suskiego oraz szeroko pojęte 
środowiska lokalne. Projekt odpowiada potrzebom: - zbudowania najbardziej efektywnego systemu 
kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych; - zbudowania platformy współpracy nauczycieli liceum 
ogólnokształcącego i gimnazjów, wobec faktu, że podstawa programowa jest realizowana wspólnie przez 
nauczycieli szkół obu poziomów; - wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół, w tym zagranicznych; 
-doskonalenia umiejętności zawodowych i permanentnego kształcenia się; - poznawania nowych metod pracy 
i nowoczesnych technologii (TIK); - poznawania kultury innych narodów i poznawania świata; -doskonalenia 
umiejętności językowych w praktyce; - rozwijania mobilności zagranicznej. Najważniejsze cele: - stworzenie 
trwałej formy współpracy nauczycieli liceum i gimnazjów w powiecie; - umożliwienie doskonalenia oraz 
nabycia nowych umiejętności  przez uczestników projektu; - rozwój mobilności szkolnej kadry edukacyjnej; - 
doskonalenie praktycznych  umiejętności  językowych uczestników projektu; - propagowanie idei uczenia się 
przez całe życie. Oczekiwane rezultaty: - trwale pracujący zespół  wspomagający proces doskonalenia 
zawodowego nauczycieli; -elektroniczna i papierowa wersja poradnika dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych; - strona www projektu; -certyfikaty szkolenia i Europass – Mobilność; -wzrost jakości 
kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych; - rozwój warsztatu pracy nauczycieli i ich kompetencji 
zawodowych; - wzrost jakości pracy szkół we wszystkich zakresach; - wzrost umiejętności językowych 
uczestników; -zwiększenie mobilności uczestników; - postrzeganie szkoły jako placówki, której kadra 
edukacyjna podejmuje ambitne przedsięwzięcia w celu samodoskonalenia. 
Mobilność zagraniczna, czyli wyjazd na kurs, odbędzie się w terminie 13 – 19 kwietnia 2014 roku na Maltę. 
Organizatorem szkolenia i spotkań z nauczycielami miejscowych szkół jest VisMedNet Association z Sliema na 
Malcie. Organizacja ta ma duże doświadczenie w realizacji szkoleń i kursów oraz we współrealizacji projektów 
LLP. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47659 

Tytuł projektu Staże zagraniczne nauczycieli szansą na poprawę jakości pracy szkoły 

Beneficjent Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Kraków 

Instytucje partnerskie Campus La Salle Saint-Christophe, Masseube, Francja 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 33 943,12 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 – 30.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą nauczyciele Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. Analiza wyników 
nauczania oraz egzaminów zewnętrznych z ostatnich lat, wykazała, że nasi uczniowie w większości uzyskują 
przeciętne wyniki nauczania i egzaminów zewnętrznych. W długoterminowych planach dydaktycznych szkoły 
wskazano na zmianę istniejącej sytuacji. Nauczyciele zostali zobowiązani do systematycznego doskonalenia 
się. Lepsze wyniki nauczania osiągną wszechstronnie przygotowani nauczyciele, o najwyższych kwalifikacjach i 
z dużym doświadczeniu zawodowym.  Nauczyciele powinni znać języki obce, gdyż wymaga tego  potrzeba 
rynku pracy i przynależność do Państw UE. W programie stażu chcemy zrealizować następujące cele: wymiana 
doświadczeń na temat planów i programów nauczania w podobnych zawodach, metod nauczania 
stosowanych za granicą na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkołach dla młodzieży 
oraz dorosłych. Chcemy również poznać zagadnienia związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną 
młodzieży trudnej i zagrożonej społecznie oraz z problemami dyskryminacji występującymi w szkołach. 
Rezultaty, które chcemy osiągnąć to: lepsza znajomość języka obcego przez kadrę nauczającą. Do programów 
nauczania naszej szkoły wprowadzimy nowości, które poznamy i uznamy za pożyteczne i atrakcyjne dla  
uczniów. Poznane metody nauczania zastosujemy na lekcjach, opracujemy scenariusze zajęć, które służyć będą  
innym nauczycielom  w naszej szkole. Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodniejszego posługiwania się 
językiem obcym. Udział w projekcie umożliwi nawiązanie stałych kontaktów i współpracy z nauczycielami 
francuskimi, co skutkować będzie poprawą znajomości technik informacyjnych i stałym doskonaleniem 
umiejętności językowych.  Od doświadczonych nauczymy sie rozwiązywać problemy wychowawcze.   
Nauczyciele  będą wprowadzać zmiany w sposobie nauczania, co niewątpliwie przyczyni sie do podniesienia 
wyników nauczania w naszej szkole. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników potwierdzone zostaną 
certyfikatem Europass Mobilność oraz zaświadczeniem wydanym przez partnera i dyrektora naszej szkoły. Staż 
zorganizowany będzie w Massaube we Francji. Szkoła naszego partnera jest szkołą zawodową o podobnym 
profilu kształcenia. Termin wyjazdu wrzesień 2014 rok. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47665 

Tytuł projektu Innowacyjne nauczanie: TIK w pracy projektowej w edukacji 

Beneficjent Fundacja Szkoły Społecznej (FSS), Warszawa 

Instytucje partnerskie Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz – imedias (PH FHNW), 
Windisch, Szwajcaria 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 96 156,90 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 30.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Nowoczesne technologie, zwane technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (TIK, po angielsku: ICT) stają 
się coraz bardziej obecne w codziennej pracy szkoły, a ich udział będzie się stale zwiększał. Nowa podstawa 
programowa zakłada wzmacnianie procesu nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
narzędzi multimedialnych. Wprowadzenie do szkół metody projektu, umocowanej w prawie oświatowym jako 
obowiązkowej i powszechnej, zyskuje coraz większą popularność jako forma pracy na wszystkich poziomach 
edukacji. Metoda ta, wymaga jednak ustalenia w szkole odpowiednich sposobów organizacji pracy. Projekt 
"Innowacyjne nauczanie: TIK w pracy projektowej w edukacji" (Innovative teaching: ICT in project work in 
education)  realizowany w ramach projektu systemowego POKL (Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych) umożliwia nowatorskie połączenie obu innowacyjnych 
metod pracy w szkole. Połączenie TIK z pracą projektową w szkole jest wciąż niemal nieznanym rozwiązaniem 
w Polsce, dlatego projekt "Innowacyjne nauczanie: TIK w pracy projektowej w edukacji", realizowany z 
renomowanym i doświadczonym ośrodkiem w Szwajcarii, specjalizującym się we wdrażaniu  narzędzi TIK do 
pracy w szkołach, stanowi unikalną możliwość praktycznej nauki sposobów wdrażania i zastosowania  narzędzi 
TIK (stosowanych w  edukacji nowoczesnych krajów Zachodu, a nieznanych w Polsce), przede wszystkim w 
pracy projektowej w szkołach. W projekcie będzie uczestniczyć dwunastu nauczycieli. W grupie tej znajdą się 
nauczyciele reprezentujący różne przedmioty oraz  przedstawiciel dyrekcji, którzy przejdą proces rekrutacji. W 
skład grupy wejdą też nauczyciele informatyki ze wszystkich placówek FSS (przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum i liceum). Projekt odpowiada pilnej potrzebie jak najszerszego zastosowania TIK w pracy metodą 
projektu i innych formach nowoczesnego nauczania. Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych kadry nauczycielskiej i osób zarządzających placówkami FSS, które przyczyni się do 
upowszechniania narzędzi TIK w pracy projektowej w placówkach FSS. Projekt stworzy możliwość porównania 
systemów edukacji obu krajów (wizyta w szkołach, które na początku lipca wciąż pracują w Szwajcarii), co 
pozwoli na usprawnienie  nauczania w placówkach FSS (przykłady dobrych praktyk). Projekt przyczyni się też 
do wzmocnienia kompetencji językowych jego uczestników. Zdobyta podczas projektu wiedza i umiejętności, 
zostaną wykorzystane w  scenariuszach lekcji, prezentacjach na stronach placówek FSS, spotkaniach i 
prezentacjach zorganizowanych dla innych placówek oświatowych w dzielnicy, broszurach, artykułach w prasie 
lokalnej i miejskiej. Rezultatem będzie też podniesienie konkurencyjności placówek FSS na rynku edukacyjnym 
w związku z wprowadzeniem unikalnych rozwiązań poznanych podczas realizacji projektu. Udział w mobilności 
zagranicznej pozwoli na poznanie nowych osób i nawiązanie nowych kontaktów. Bardzo istotnym rezultatem 
projektu będzie bowiem nawiązanie długofalowej współpracy z placówką edukacyjną w Szwajcarii, wiodącą w 
dziedzinie wdrażania TIK w edukacji. Przedstawiciele tej placówki już zadeklarowali chęć uczestnictwa  w 
zajęciach uczestników szkolenia po powrocie do Polski, aby sprawdzić, jak poznana podczas mobilności wiedza 
jest praktycznie stosowana na zajęciach w placówkach FSS. Pracownicy PH FHNW zamierzają pokryć koszty 
podróży i pobytu ze środków własnych.  Miejsce odbycia mobilności: Pädagogische Hochschule FHNW (PH 
FHNW)Leiterin imedias – Beratungsstelle digitale Medien in Schule und UnterrichtDozentin 
MedienpädagogikBahnhofstrasse 6 / Campus5210 Windisch. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47669 

Tytuł projektu Szkoła jako miejsce motywowania uczniów i nauczycieli 

Beneficjent Szkoła Podstawowa numer 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz 

Instytucje partnerskie 1. Scoala Gimnaziala nr. 189, Bukareszt, Rumunia 
2. Beşbinevler Cumhuriyet Mah, KARABÜK, Turcja 
3. Başakşehir-Cumhuriyet Primary School, Istambuł, Turcja 

Liczba uczestników 11 

Dofinansowanie 63 313,29 PLN 

Okres realizacji 24.02.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Szkoła jako miejsce motywowania uczniów i nauczycieli” polegać będzie na zorganizowaniu wizyty 
studyjnej dla grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do podobnych placówek w krajach 
partnerskich. Celem ogólnym projektu jest rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności 
kultur i języków europejskich oraz zrozumienia wartości kultury europejskiej. W sferze zawodowej projekt 
służyć ma poprawie metod dydaktycznych, tworzeniu innowacyjnych i opartych na TIK treści oraz wytyczeniu 
kierunków działań pedagogicznych zmierzających do świadomego kreowania procesu "uczenia się". 
Zdobywanie wiedzy i umiejętności winno być dla uczniów źródłem satysfakcji, dawać poczucie sensu, radość i 
przyjemność z osiąganych celów. W dalszej perspektywie takie działania zaprocentują - uczniowie 
zmotywowani do nauki lepiej poradzą sobie w szkołach wyższego szczebla, a także będą bardziej elastyczni na 
rynku pracy. Celem wyjazdu nauczycieli jest zdobycie wiedzy w zakresie wyznaczonym przez temat projektu, a 
następnie przekazanie jej całemu gronu pedagogicznemu oraz wdrożenie w życie szkolne zmian i dobrych 
praktyk, jakie zaobserwowane zostaną w szkole partnerskiej. W projekcie „Szkoła jako miejsce motywowania 
uczniów i nauczycieli” bierze udział grupa 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu, w gronie tym 
znajdą się nauczyciele różnych specjalności celem jak najszerszego wdrożenia założonych celów naszego 
projektu. Projekt „Szkoła jako miejsce motywowania uczniów i nauczycieli” jest odpowiedzią na problemy 
nauczycieli z motywowaniem swoich uczniów do nauki. Przejawiają się one: 1) w nieodrabianiu 
obowiązkowych prac domowych, 2) w unikaniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przez uczniów z 
trudnościami w uczeniu się 3) w unikaniu zajęć dodatkowych służących przygotowaniu sie do egzaminu 
końcowego w szkole, 4) w braku zainteresowania uczniów udziałem w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych, 5) braku zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi 6) niedostrzeganiu sensu i celu w trudzie 
zdobywania wiedzy (dane te nie dotyczą wszystkich uczniów, ale znacznej grupy). Na podstawie ankiety, która 
została przeprowadzona na terenie szkoły wśród nauczycieli, problem motywowania uczniów, a zatem 
zachęcania ich do nauki, jawi się jako jeden z najważniejszych. Umiejętność motywowania uczniów wielu 
nauczycieli postrzega jako klucz do sukcesu swoich podopiecznych. Szkoła podstawowa jest miejscem 
kształtowania postaw i nawyków związanych ze zdobywaniem wiedzy. To tutaj uczniowie mają szansę zdobyć 
kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Jeśli kształcenie ustawiczne ma być sposobem 
na właściwe funkcjonowanie w zmieniającym się świecie, to pasja do nauki i zdobywania nowych kompetencji, 
która może zostać zaszczepiona w szkole podstawowej, to kapitał na całe życie. Otwartość na zdobywanie 
wiedzy i umiejętności, to droga ku samorealizacji, integracji społecznej, byciu aktywnym obywatelem. 
Gotowość taka zwiększa także szansę dorosłego na rynku pracy. Nowoczesna szkoła to także zmiana koncepcji 
nauczania. Nauczyciel przyjmuje w niej rolę przewodnika i partnera w procesie odkrywania świata. Nauczyciel 
zmotywowany do pogłębiania swojej wiedzy, nastawiony na samodoskonalenie, chętny do zdobywania 
doświadczeń i dzielenia się nimi to podstawa nowoczesnej szkoły. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47677 

Tytuł projektu My pathway to my students 

Beneficjent V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie, Tarnów 

Instytucje partnerskie Istituto Comprensivo "G. Pierluigi", Palestrina (RM), Włochy 

Liczba uczestników 7 

Dofinansowanie 44 634,16 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 14.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będą uczestniczyć dyrektor szkoły, nauczyciele - wychowawcy języków obcych, biologii, 
matematyki, języka polskiego. W związku z koniecznością indywidualizowania pracy z uczniem, potrzebą 
diagnozy i opracowania programu dostosowań, istnieje potrzeba zdobycia doświadczeń w tym zakresie. 
Efektywna praca z uczniem o specjalnych potrzebach wymaga od nauczyciela indywidualnego podejścia i 
dużych umiejętności. Uczniowie Ci, powinni być włączani w proces lekcyjny niezależnie od typu szkoły do jakiej 
uczęszczają. Biorąc pod uwagę doświadczenie partnera przyjmującego, celem projektu jest podniesienie 
jakości pracy w tym zakresie, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz doskonalenie warsztatu 
pracy uczestników i osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych 
przez wszystkich uczestników projektu. Dzięki mobilności wzrośnie zaangażowanie uczestników, nastąpi 
promowanie współpracy na poziomie europejskim oraz podniesienie znajomości języków obcych. Ważnym 
aspektem projektu jest też zmiana tradycyjnego podejścia do wszystkich uczniów, w tym uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE), doskonalenie i promowanie innowacyjnych technik i metod 
nauczania i uczenia się. Pierwszy etap projektu obejmuje działania przygotowawcze do wizyty u partnera 
goszczącego: przygotowanie językowe, nawiązanie kontaktu oraz współpracy pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami projektu i partnerem goszczącym. W trakcie wizyty odbędą się warsztaty metodyczne 
zorganizowane przez partnera goszczącego dotyczące metod i technik diagnozowania potrzeb edukacyjnych 
ucznia w klasie, obserwacje zajęć lekcyjnych, wymiana doświadczeń, spotkania i dyskusje z nauczycielami 
instytucji goszczącej oraz przedstawicielami pracowników naukowych Uniwersytetu Roma Tre, instytucji 
nadzorujących prace szkoły, a także prezentacje dobrych praktyk. Produktem finalnym projektu będzie 
wypracowanie zestawu efektywnych technik determinujących pracę w danym zespole uczniów, sposobów 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych, a także opracowania indywidualnych programów rozwoju uczniów, z 
wykorzystaniem doświadczeń obydwu szkół. W efekcie podjętych działań powstanie raport końcowy i 
zaplanowana dalsza współpraca pomiędzy instytucjami. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47678 

Tytuł projektu Nauczyciel mobilny sukcesem szkoły 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Brzesko 

Instytucje partnerskie Berufsbildende Schule Germersheim, Germersheim, Niemcy 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 69 769,00 PLN 

Okres realizacji 30.03.2014 – 06.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt VETpro przeznaczony jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które nauczane są w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, dla nauczycieli języka niemieckiego zawodowego oraz dla 
reprezentanta starostwa jako organu prowadzącego, łącznie 12 osób. Uczestnicy zapoznają się z organizacją 
kształcenia zawodowego na poziomie odpowiadającym technikum i polskiej zasadniczej szkole zawodowej z 
uwzględnieniem kształcenia praktycznego. Poznają wyposażenie techniczne oraz warsztaty pracy oraz 
pracownie. Poznają przedsiębiorstwo jakim jest Mercedes Benz w Wörth, w których odbywa się nauka w 
systemie dualnym. Dzięki projektowi, nauczyciele będą mieli możliwość porównania warunków kształcenia 
zawodowego w Germershaim i w Polsce. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do 
modernizacji sposobu nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ważnym elementem będzie 
przełamywanie barier socjokulturowych, co pozwoli na swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę 
doświadczeń. Zdobyte doświadczenia pozwolą na lepszą organizację nauczania i modernizację oferty 
edukacyjnej. W trakcie projektu nauczyciele porównają standardy obowiązujące w Polsce, opracowane na 
podstawie programu nauczania i wymagań egzaminacyjnych z poziomem kształcenia wg europejskich 
standardów w Niemczech. Zetkną się z nowinkami technicznymi, poznają inne nowoczesne urządzenia, 
technologie, organizację pracy i kształcenia. Przyjrzą sie pracy nauczycieli niemieckich. Poznają możliwości 
edukacyjne, jakie stwarza połączenie technologii mobilnych, bezprzewodowych sieci. Przeniosą zdobyte 
doświadczenia na grunt polski. Udział reprezentanta organu prowadzącego pozwoli na wykorzystanie 
doświadczeń i ich adaptację dzięki temu, że jest to osoba decydująca o strategii oświatowej powiatu i o 
budżecie na ten cel. Wymiana nastąpi w Germershaim w Niemczech. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47680 

Tytuł projektu Mobilny Elektryk 

Beneficjent Stowarzyszenie Sądecki Elektryk, Nowy Sącz 

Instytucje partnerskie Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Humenné, Słowacja 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 80 338,99 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Niniejszy projekt jest skierowany do nauczycieli ZSEM w Nowym Sączu, w szczególności pedagogów 
przedmiotów zawodowych oraz fizyków, kształcących młodzież w zawodach technik elektronik, mechatronik, 
elektryk, informatyk, czy teleinformatyk. Projekt obejmuje wsparciem 15 nauczycieli, którzy skorzystają z 
mobilności w grupach 5 osobowych, w ramach trzech wyjazdów (planowana jest jedna mobilność w miesiącu). 
Poszczególni uczestnicy zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej. Okres trwania mobilności to 5 
pełnych dni programu merytorycznego, w ramach którego odbędą się kursy szkoleniowe, warsztaty oraz 
wizyty studyjne. Miejscem docelowym mobilności jest słowackie obserwatorium astronomiczne w Humenne. 
Partner przyjmujący specjalizuje się w przeprowadzaniu badań naukowych, astronomii oraz ergonomii 
projektowania sprzętu użyteczności publicznej. Podczas mobilności nauczyciele uczestniczący w projekcie, 
poznają najnowsze metody badawcze, porównają zakres wyposażenia szkolnych laboratoriów badawczych, 
uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i metod kształcenia w dynamicznie rozwijającym 
się środowisku naukowym. Nabyta wiedza pozwoli na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSEM 
w Nowym Sączu, nowe umiejętności nauczycieli zostaną przez nich wykorzystane podczas prowadzenia zajęć 
co wpłynie na poprawę efektywności kształcenia. Głównym celem projektu jest promocja i popularyzacja 
mobilności zagranicznej wśród nauczycieli ZSEM w Nowym Sączu, co wpłynie na podwyższenie kompetencji 
zawodowych uczestników projektu, a w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia w 
ZSEM w Nowym Sączu. Jako cele szczegółowe Wnioskodawca określił: 1. Wzrost kwalifikacji zawodowych oraz 
kompetencji językowych uczestników projektu 2. Wzrost kompetencji organizacyjnych Wnioskodawcy i 
uczestników w zakresie organizacji mobilności międzynarodowej. Wszystkie wymienione powyżej cele zostaną 
osiągnięte w 2014 roku. Ocena efektywności mobilności zostanie dokonana wspólnie przez partnerów 
projektu oraz jego uczestników (każdy uczestnik otrzyma dokument Europass – Mobilność). Cele projektu są 
odpowiedzą na zdiagnozowane wśród nauczycieli ZSEM w Nowym Sączu potrzeby, które Wnioskodawca 
określił jako: a) potrzebę wymiany doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia (realizowane w ramach 
wizyt studyjnych - możliwość wzbogacenia oferty kształcenia o elementy zaobserwowane u partnera); b) 
potrzebę rozwoju kompetencji nauczycieli; c) potrzebę usystematyzowania i zacieśnienia współpracy z 
zagraniczną jednostką, naukowo-badawczą, które zaowocować może odbyciem staży/ praktyk/ wyjazdów 
studyjnych przez uczniów ZSEM w Nowym Sączu. Wyżej wymienione potrzeby zostały zdiagnozowane przez 
Wnioskodawcę w wyniku badań przeprowadzonych w III kwartale 2013 r. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47681 

Tytuł projektu Użycie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu 
nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych 

Beneficjent Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Białystok 

Instytucje partnerskie Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of Information and 
Communication Technology (KESEA-TPE), Limassol, Cypr 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 111 325,10 PLN 

Okres realizacji 17.03.2014 – 16.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Technologie komunikacyjno – informacyjne stanowią nieodłączny element dzisiejszego systemu edukacji w 
Polsce. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej obowiązującej w polskich szkołach proces 
nauczania i uczenia się powinien być wzmacniany poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 
multimedialnych. Dostrzegając potrzebę upowszechniania takich działań wśród nauczycieli i pracowników 
oświaty, instytucja nasza we współpracy z doświadczonym europejskim partnerem zdecydowała o 
konieczności przygotowania specjalnego pakietu szkoleń promującego innowacyjne metody nauczania z 
wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Pakiet ten będzie niezbędnym narzędziem 
pracy doradców metodycznych i konsultantów MODM-u a skierowany zostanie do nauczycieli wszystkich 
typów szkół miasta Białegostoku, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Świadomość rangi zagadnienia zmusza niejako do zaangażowania w projekt decydentów i osoby 
odpowiedzialne za stan i rozwój oświaty miasta Białegostoku. Nowoczesne programy edukacyjne w oparciu o 
technologie komunikacyjno-informacyjne, a przede wszystkim ich wdrażanie w regionalnym systemie edukacji, 
wymagają wsparcia, zrozumienia i działań ze strony wspomnianej wyżej grupy. Celem wizyty studyjnej będzie 
współpraca i wymiana doświadczeń z naukowcami, szkoleniowcami, nauczycielami i pracownikami oświaty 
Cypru. Ścisła współpraca z organizacją Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of 
Information and Communication Technology (KESEA – TPE) zajmującą się upowszechnianiem i tworzeniem 
narzędzi metodycznych do wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 
nauczycieli, umożliwi pozyskanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do przeprowadzenia zakładanych przez 
nas celów. Zapoznanie się z metodologią i sposobami pracy naszych cypryjskich partnerów przyczyni się do 
wzbogacenia warsztatu pracy pracowników naszego ośrodka - doradców metodycznych, konsultantów i 
trenerów, a w konsekwencji nauczycieli pracujących w szkołach. Możliwość porównania systemów edukacji 
obu krajów i dokonanie ewaluacji spowoduje usprawnienie własnej koncepcji nauczania funkcjonującej w 
życiu szkoły, co jest znaczące w pracy kadry zarządzającej edukacją. Nieodłącznym elementem mobilności 
staną się więc przykłady dobrych praktyk. Nadrzędnym celem transferu będzie wypracowanie narzędzi 
edukacyjnych promujących stosowanie technologii komunikacyjno – informacyjnych w edukacji na wszystkich 
jej szczeblach. Narzędzia te w formie pakietu (warsztaty, szkolenia, materiały metodyczne, konferencje, 
materiały informacyjne, czy publikacje na stronie internetowej MODM – u, itp.) zostaną upowszechnione przez 
naszą instytucję jak również przez pracowników kadry zarządzającej oświatą w naszym regionie. Ważnym 
celem jest też możliwość wzbogacenia i usprawnienia umiejętności komunikacyjnych i językowych 
uczestników. Aby uzyskać wspomniane wyżej cele nasza organizacja przeprowadzi zagraniczną mobilność we 
współpracy z cypryjską organizacją Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of 
Information and Communication Technology (KESEA-TPE) na Cyprze. Przedmiotem mobilności są 2 grupy 
docelowe :a) pracownicy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (pracownicy 
merytoryczni: metodycy, konsultanci, trenerzy) b) kadra zarządzająca oświatą w Białymstoku (np. pracownicy 
departamentów edukacji, pracownicy kuratorium, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych). 
Mobilności odbędą się w Limassol, Cypr. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47699 

Tytuł projektu Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej 

Beneficjent Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach, Katowice 

Instytucje partnerskie VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs 
in the European Community for SME´s, Lipsk, Niemcy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 53 892,51 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 – 30.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Proponowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowiska oświatowego w związku z wdrażaną reformą 
szkolnictwa zawodowego od 01 września 2012r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która zakłada ścisłą 
korelację pomiędzy kształceniem ogólnym i zawodowym. W naszym projekcie będą uczestniczyć dwie strony: 
Zespół Szkół Handlowych w Katowicach - instytucja wnioskująca będąca jednocześnie partnerem wysyłającym, 
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs in the European 
Community for SME´s -strona niemiecka, partner przyjmujący-instytucja szkoleniowa odpowiedzialna za różne 
formy kształcenia zawodowego. Realizacja projektu zakłada przeszkolenie kadry pedagogicznej w zakresie 
korelacji edukacji zawodowej i ogólnej. Uczestnikami projektu będą osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 
rezultaty kwalifikacyjnego kształcenia zawodowego i ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem  
egzaminatorów przedmiotów maturalnych i zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. 
Brak kompatybilności i wsparcia szkoły w zakresie odpowiedzialności za proces i wyniki kształcenia zarówno 
zawodowego jak i ogólnego, skłoniło do udziału w projekcie w/wym przedstawicieli kadry pedagogicznej. 
Wspólny udział w przedsięwzięciu ma na celu poprawę, udoskonalenie oraz wprowadzenie innowacji i zmian 
w procesie nauczania ze szczególnym naciskiem na korelację przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 
zgodnych z założeniami nowych podstaw programowych szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem branży 
handlowo -usługowej. Celem projektu jest poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań problemów rynku 
pracy i integracji społecznej, modernizacja i dostosowanie polskiego szkolnictwa zawodowego do 
zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych, określanie i wdrażanie reform gospodarczych, 
mających na celu realizację Strategii Lizbońskiej. Cele te będą realizowane poprzez: poznanie ujednoliconego 
europejskiego systemu oceniania ECVET, porównanie systemów i programów kształcenia ogólnego i 
zawodowego, poznanie niemieckiego rynku pracy na bazie kształcenia zwłaszcza w zakresie tzw. kursów 
kwalifikacyjnych, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych i życiowych, zwiększenie mobilności, korelacja 
międzyprzedmiotowa zawodowa i ogólna z uwzględnieniem obowiązkowych rozszerzeń w zakresie 
przedmiotów ogólnokształcących na egzaminie maturalnym, poznanie procedury potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych absolwentów na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Niemczech. Celem 
głównym projektu jest poznanie i porównanie rozwiązań niemieckiego systemu edukacji ogólnokształcącej i 
zawodowej  z polskim systemem szkolnictwa zawodowego, korelacji w ramach procesu nauczania 
ogólnokształcącego i zawodowego oraz udoskonalenie kompetencji językowych uczestników i pracy 
zespołowej. Poprzez udział w wymianie doświadczeń chcemy zespołowo wypracować rozwiązania skutkujące 
efektywniejszą współpracą między szkołą a instytucjami z jej otoczenia, co przyczyni się do udoskonalenia 
procesu dydaktyczno – wychowawczego i poprawy wyników kształcenia. Zdobyte doświadczenia umożliwią 
uczestnikom dokonanie wspólnej ewaluacji dotychczasowych form miedzyinstytucjonalnej współpracy i 
określą zakres odpowiedzialności za efekty osiągane przez uczniów i ich wyników. Efektem tych działań będą 
zmodyfikowane procedury informacyjne i edukacyjne między szkołą a jej otoczeniem instytucjonalnym w 
przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego w w/w obszarach, dotyczące doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Zwiększy się także skuteczność kształcenia właściwych postaw prospołecznych co zaowocuje 
efektywniejszym poruszaniem się na europejskim rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47721 

Tytuł projektu W drodze od jakości do doskonałości / From quality to perfection – The use of ICT 
in classroom teaching 

Beneficjent Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, Lubliniec 

Instytucje partnerskie Karak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KARABÜK, Turcja 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 59 806,53 PLN 

Okres realizacji 10.03.2014 – 25.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Wnioskodawcą projektu jest Gimnazjum nr 1 w Lublińcu (woj. śląskie). Instytucją przyjmującą jest turecka 
oświatowa placówka publiczna Karak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, która zobowiązała się do realizacji projektu 
szkoleniowego w Karabuku. Planujemy wyjazd 10 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Pobyt 
uczestników za granicą będzie wynosił 7 dni, w tym 5 dni roboczych. Realizacja projektu będzie składała się z 
kilku etapów: przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego zgodnie z rozpoznaniem potrzeb szkoły w 
zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, poszukiwania i nawiązania współpracy z instytucją goszczącą, 
przeprowadzenia rekrutacji uczestników według regulaminowych kryteriów, realizacji zindywidualizowanego 
przygotowania w zakresie języka angielskiego, przygotowania kulturowego i pedagogicznego, organizacji 
mobilności zagranicznej, wyjazdu do Turcji na szkolenie z zakresu technologii ICT, monitoringu realizacji 
projektu i ewaluacji osiągniętych rezultatów szkoleń, wdrażania i wykorzystania oraz testowania nabytych 
kompetencji oraz upowszechniania rezultatów w środowisku lokalnym. Realizacja projektu przyczyni się do 
zintegrowania naszych uczestników i wpłynie pozytywnie na wzajemne relacje, w konsekwencji poprawi 
wzajemną komunikację. Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby naszych nauczycieli związane z 
koniecznością wdrożenia innowacyjnych metod kształcenia odpowiadających oczekiwaniom ucznia XXI wieku, 
przygotowanie wychowanków do wykorzystywania mobilnych narzędzi w życiu codziennym, a w przyszłości w 
pracy zawodowej. Dostrzegamy także potrzebę podniesienia własnych umiejętności językowych, które są 
niewystarczające, by samodzielnie poruszać się w globalnym świecie i czerpać z jego zasobów: 
technologicznych, kulturalnych i społecznych. Do najważniejszych celów projektu należą: wzbogacenie 
umiejętności stosowania narzędzi i technologii ICT w dydaktyce, intensywne i naturalne praktykowanie języka 
angielskiego, otwarcie się na bogactwo kulturowe Turcji i zainicjowanie wymiany międzykulturowej, 
podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logistyki projektów europejskich, włączenie mobilności 
zagranicznej do długofalowej strategii rozwoju szkoły i współpracy międzynarodowej, podniesienie jakości 
pracy szkoły, poznanie nowych osób i  wzajemna integracja. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają 
certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz Europass – Mobility potwierdzający nabyte kompetencje 
w zakresie językowym, zawodowym, organizacyjnym i społecznym. Rezultatami projektu będą: nowe 
kompetencje w dziedzinie doskonalenia zawodowego, doświadczenie szkoły w tworzeniu wniosków 
aplikacyjnych i ich realizacji, rozwój umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 
otwartość na różnorodność kulturową w Europie. Będą one na bieżąco upowszechniane, tj. publikowane na 
stronie internetowej szkoły, Urzędu Miejskiego, w branżowej i lokalnej prasie, na portalu www.lubliniec.info. 
Podsumowanie projektu nastąpi na Radzie Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, przy czym rezultaty 
projektu poznają nauczyciele innych szkół na konferencji, podczas dnia otwartego, w ramach szkolenia. Tak 
wszechstronnie zaplanowana akcja promocji i upowszechniania projektu pozwoli dotrzeć do szerokiego grona 
odbiorców w gimnazjach powiatu lublinieckiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicy podzielą się 
poprzez internetowe serwisy edukacyjne i na platformach e – learningowych. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47733 

Tytuł projektu Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych 

Beneficjent Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego, 
Łódź  

Instytucje partnerskie Agrupamento de Escolas Professor Joao de Meira, Guimaraes, Portugalia 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 61 847,28 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do grupy 10 pracowników (nauczycieli i kadry edukacyjnej) Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi. Projekt odpowiada na potrzebę podnoszenia kwalifikacji i uczenia się 
przez całe życie oraz na potrzebę propagowania innowacji oraz europejskich dobrych praktyk. Kadra 
edukacyjna SOSW nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje związane z edukacją oraz integracją osób 
niepełnosprawnych. Praca  z uczniem niepełnosprawnym wymaga szczególnego przygotowania ze względu na 
jego  nierówne szanse edukacyjne wynikające z barier o charakterze zdrowotnym oraz środowiskowym. 
Problem przejawia się niskimi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Wyniki egzaminu maturalnego uczniów 
SOSW nr 6 w 2013 potwierdzają tę tezę : j. polski- 35,5% poniżej śr. OKE, j.ang.-27% poniżej śr. krajowej, 
matematyka 27%, fizyka 10% -wyniki poniżej śr. krajowej. Uczniowie niepełnosprawni mają niski poziom 
umiejętności w zakresie oceny własnych predyspozycji zawodowych, planowania ścieżki kształcenia, 
poruszania się na rynku pracy. Sytuacja osób niepełnosprawnych w systemie edukacyjnym oraz na rynku pracy 
jest trudna. Problem pozostawania bez zatrudnienia przez osoby niewidome i słabo widzące jest ogólnopolski, 
a jego nasilenie w woj. łódzkim odpowiada średniej krajowej (ponad 80% za PZN 2010 i GUS 2009). Odsetek 
osób niepełnosprawnych  wzrokowo nigdy nie pracujących kształtuje się na  poziomie 35% i jest relatywnie 
najwyższy wśród osób z całkowitą wadą wzroku (57%) oraz osób niepełnosprawnych od urodzenia (51%). We 
wrześniu 2013 przeprowadzono ankietę wśród kadry pedagogicznej SOSW nr 6 dotyczącą jej potrzeb 
szkoleniowych, z której jasno wynikła potrzeba praktycznego ugruntowania wiedzy, przyjrzenia się systemowi 
nauczania osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej w innych krajach europejskich. Celem 
ogólnym niniejszego projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 10 pracowników SOSW nr 6 w Łodzi dzięki 
realizacji  mobilności zagranicznych oraz przygotowania językowo-kulturowego. Cel szczegółowy 1: Wzrost 
wiedzy 10 pracowników SOSW nr 6 dotyczącej edukacji i integracji osób niepełnosprawnych dzięki udziałowi w 
wizycie studyjnej. Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji językowych o 20% 10 pracowników S0SW nr 6 w 
Łodzi poprzez udział w przygotowaniu językowym oraz wizycie studyjnej.  Cel szczegółowy 3: Nabycie 
kompetencji organizacyjnych  przez pracowników SOSW nr 6 w zakresie organizowania mobilności 
zagranicznych. Rezultaty twarde: zrealizowanie wizyty studyjnej  zakończonej wydaniem zaświadczenia 
Europass, podniesienie kompetencji językowych 10 pracowników SOSW nr 6 poświadczone certyfikatami, 
wdrożenie rozwiązań poznanych podczas wizyty studyjnej do działalności SOSW nr 6. Rezultaty miękkie: 
podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 pracowników SOSW nr 6 zwiększających ich szanse na rynku pracy, 
odniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 10 pracowników SOSW nr 6  w zakresie edukacji i integracji osób 
niepełnosprawnych, pozyskanie doświadczeń z zakresu realizacji proj. w partnerstwie ponadnarodowym przez 
personel SOSW nr 6. W ramach projektu odbędzie  się 1 wizyta studyjna w październiku 2014r. w Guimaraes, 
w Portugalii. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47736 

Tytuł projektu Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych to odpowiedzialność i wspólne 
dobro 

Beneficjent Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, Tarnobrzeg 

Instytucje partnerskie SISLI TEKNIK VE ENDUSTI MESLEK LISESI MUDURIUGU, Istanbuł, Turcja 

Liczba uczestników 6 

Dofinansowanie 35 883,92 PLN 

Okres realizacji 15.04.2014 – 15.09.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych to odpowiedzialność i wspólne dobro” dotyczy 
porównania i wymiany doświadczeń między szkołą polską a turecką na niwie kształcenia zawodowego w 
świetle reformy kształcenia zawodowego w Polsce. Projekt ma na celu zdobycie wiedzy na temat systemów 
edukacyjnych w kształceniu zawodowym oraz środowisk pracy, porównanie ich, poznanie jakości kształcenia w 
dobie nowoczesnych technologii i coraz większych wymagań rynku pracy. Podzielenie się dobrymi 
doświadczeniami. Promowanie ścisłej współpracy między środowiskiem edukacyjnym i przemysłowym w 
regionie oraz poszerzenie zawodowego słownictwa w języku angielskim. Zdobycie wiedzy na temat 
finansowania szkolnictwa przez organy prowadzące i przedsiębiorców, rola zakładów w partnerstwie. Projekt 
umożliwi porównanie organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, praktyk zawodowych w szkole, 
warsztatach szkolnych oraz w partnerskich zakładach pracy. Porównamy system egzaminacyjny, zasady 
organizacji egzaminów, metody sprawdzania umiejętności praktycznych, zasady uzyskiwania dokumentów 
kwalifikacyjnych. Poprzez obserwację zajęć, analizę dokumentów oraz podczas spotkań z kadrą szkolną 
dokonana zostanie analiza porównawcza treści nauczania, wymiar godzin kształcenia w zawodach, wymagania 
egzaminacyjne, wyposażenie techno dydaktyczne, organizacja praktyk. Przeanalizowane i porównane zostaną 
programy nauczania języka angielskiego zawodowego uwzględniające niezbędne słownictwo fachowe, 
wyposażenie pracowni, ich organizacja pod względem egzaminów zawodowych, sposoby pozyskiwania 
partnerów wśród przedsiębiorców do ich finansowania. Rola zakładów przemysłowych w partnerstwie, zasady 
budowania partnerstw i podpisywania porozumień o współpracy. Podczas spotkań na szczeblu organów 
zarządzających szkołami nastąpi wymiana doświadczeń i informacji w zakresie finansowania i dotowania 
szkolnictwa, doposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz rola partnerstw lokalnych w zakresie wspomagania 
szkół zawodowych. Zasady dokształcania nauczycieli zawodowców, zasady analizy efektów kształcenia, 
porównywania wyników egzaminacyjnych, śledzenia losów absolwentów na regionalnym rynku pracy. Poprzez 
udział w projekcie nauczycieli nastąpi poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych, szersze 
zastosowanie technik ICT w nauczaniu, lepsze wykorzystywanie pomocy dydaktycznych oraz pogłębienie 
znajomości języka angielskiego zawodowego, większa skuteczność nauczania odzwierciedlona w wynikach 
egzaminów. Przeniesienie dobrych wzorów i metod szkolenia zawodowego uczniów, pozwoli na lepsze 
przygotowanie uczniów do przyszłej pracy w zakładach pracy. Zmieni się podejście przedsiębiorców do 
kształcenia zawodowego w ramach praktyk odbywanych w przedsiębiorstwach, ich nastawienie do uczniów, 
wzięcie odpowiedzialności za to by absolwenci po ukończeniu nauki byli samodzielnymi pracownikami. 
Rezultatem projektu będzie opracowanie dwustronne analizy porównawczej w zakresie realizowanego 
projektu oraz podpisanie wspólnego porozumienia między organami samorządowymi miast oraz 
przedstawicielami rynku pracy. Uczestnikami projektu będą nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
egzaminatorzy oceniający prace egzaminacyjne, nauczyciel języka angielskiego zawodowego. Ponadto 
przedstawiciele samorządu, odpowiedzialni za finansowanie oświaty tarnobrzeskiej, jej rozwój, planowanie 
struktury kształcenia zawodowego oraz przedstawiciele przedsiębiorców obecnych na rynku pracy, 
przyjmujących uczniów na praktyki i staże zawodowe. Realizację projektu zaplanowano na wiosnę 2014 w 
szkole w Sisli, zakładach pracy partnerskich tej szkoły. W wyniku realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe 
doświadczenia i umiejętności potwierdzone certyfikatami oraz dokument EUROPASS – MOBILITY. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47742 

Tytuł projektu Nauczanie Poza Standardami – Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - 
Individual Approach 

Beneficjent Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 
Kielce 

Instytucje partnerskie Instituto de Educación Secundaria MORAIMA, Loja, Hiszpania 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 74 116,78 PLN 

Okres realizacji 20.02.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt TBTS skierowany jest do nauczycieli/nauczycielek - doradców metodycznych reprezentujących 
poszczególne przedmioty i wszystkie etapy edukacyjne oraz do przedstawicieli/przedstawicielek kadry 
zarządzającej oświatą. Zakłada on podniesienie kompetencji zawodowych uczestników/uczestniczek w 
zakresie stosowania indywidualizacji procesu nauczania, szczególnie w pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Projekt trafia w ważny obszar zainteresowań uczestników/uczestniczek, jest też 
aktualny dla całego środowiska edukacyjnego, nauczyciele w regionie świętokrzyskim zgłaszają potrzebę 
ciągłego doskonalenia się w tym zakresie. Doradcy próbując sprostać tym oczekiwaniom zainteresowani są 
pogłębieniem wiedzy na temat dostosowań wymagań, indywidualizacji i terapii pedagogicznej oraz 
poznawaniem przykładów dobrych praktyk w tym zakresie. Szczególnie zaś poszukują kreatywnych, 
niestandardowych metodologii i praktycznych zastosowań, którymi mogliby dzielić się z 
nauczycielami/nauczycielkami poszczególnych przedmiotów. Wizyta w Hiszpanii w IES będzie odpowiedzią na 
potrzebę uczestników / uczestniczek na bezpośrednie doświadczenie działania systemu wspomagania i 
indywidualnego podejścia do potrzeb uczniów w rzeczywistości szkolnej. Co więcej projekt zakłada znalezienie 
sposobności na wykorzystanie doświadczeń na gruncie polskiej szkoły. Projekt daje możliwości 
skonfrontowania doświadczeń uczestników/uczestniczek z kolegami/koleżankami z państw UE w celu 
przenoszenia tych rozwiązań na polski grunt. Instytucja partnerska posiada bogate doświadczenie w tym 
temacie, dlatego też mobilność w Hiszpanii nada pracy doradców "wymiaru europejskiego". Celem projektu 
jest też poznanie sposobów współpracy różnych instytucji edukacyjnych w tematyce indywidualizacji. 
Szczególnie ważne dla przedstawicieli/przedstawicielek organu prowadzącego będzie porównywania 
systemów edukacyjnych i zarządzanie oświatą w kontekście realizacji obowiązku dostosowywania wymagań 
do indywidualnych potrzeb uczniów. Zdobytymi kompetencjami uczestnicy/uczestniczki dzielić będą się z 
innymi osobami w środowisku, co pośrednio wzbogaci też system edukacji w naszym regionie. Projekt zakłada 
podniesienie kwalifikacji językowych uczestników/uczestniczek: języka hiszpańskiego i angielskiego wraz ze 
słownictwem zawodowym. Ponadto wzbogaci umiejętności informatyczno-komunikacyjne 
uczestników/uczestniczek. W trakcie realizacji projektu opracowane będą: reportaż filmowy dokumentujący 
wizytę w IES Loja i zaobserwowanych sposobów indywidualizacji procesu nauczania w hiszpańskiej szkole; -
opracowanie materiałów edukacyjnych (opis działań, zestawu ćwiczeń, kart pracy); - wydanie biuletynu "TBTS - 
przykład dobrej praktyki edukacyjnej z Hiszpanii" do zamieszczenia na stronie SODMiDN; - przygotowanie 
materiałów dydaktycznych przekazywanych nauczycielom w Kielcach przez poszczególnych doradców w czasie 
organizowanych przedmiotowych konferencji metodycznych. Mobilność odbędzie się w dniach 31 marca - 4 
kwietnia 2014 w Loja, Hiszpania. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47746 

Tytuł projektu Be Smart, My Student ! – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych ucznia na przykładzie szkół europejskich 

Beneficjent Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Racibórz 

Instytucje partnerskie 1. Victoria Primary School, Wrexham, Wielka Brytania 
2. Cursus Iceland ehf., Reykjavík, Islandia 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 85 197,56 PLN 

Okres realizacji 11.02.2014 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Be Smart, My Student!" jest adresowany do nauczycieli I i II etapu edukacyjnego szkół podstawowych 
Miasta Racibórz i jego powiatu. Zakłada rozwój i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrażania 
nowych (pozaszkolnych) form i metod pracy z dziećmi, w tym z dziećmi 6-letnimi, sposobu organizowania 
"przyjaznej dziecku" przestrzeni klasowej i szkolnej, indywidualizacji nauczania w odniesieniu do potrzeb i 
możliwości ucznia, z wykorzystaniem ICT. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji językowych i 
kulturowych nauczycieli. Zakłada się, że min. 50% nauczycieli uczestniczących w projekcie nigdy nie brało 
udziału w zagranicznej mobilności a wyjazd stworzy okazję do wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim, 
pozwoli uczestnikom na poznanie innych trendów, zwyczajów i podejścia do kształcenia i wychowania,  
możliwości porównania systemów edukacji różnych krajów, otwarcie się na różnorodność kulturową, językową 
oraz wzmocnienie poczucia bycia Europejczykiem. Ważnym elementem projektu będzie wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk między szkołami w zakresie kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem (poleceń w 
kartach pracy) oraz rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności ucznia przygotowujących do przyszłej 
pracy i życia, w tym kreatywności i przedsiębiorczości. Udział w projekcie pozwoli na opracowanie nowych 
wzorów, doświadczeń i rozwiązań, doskonalenie pracy w grupie, budowanie zaufania i współpracy w zespole 
zadaniowym. Przewiduje się, że w wyniku projektu powstaną autorskie materiały i rozwiązania dydaktyczno-
metodyczne, takie jak: indywidualne karty pracy ucznia do edukacji w środowisku pozaszkolnym, obserwacja i 
wnioski z zachowań i zdobywania kompetencji uczniów podczas praktycznego działania poza szkołą, 
programy/projekty wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia i wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów. Zostaną nawiązanie  na płaszczyźnie zawodowej trwałe kontakty pomiędzy 
uczestnikami a instytucjami goszczącymi, rozwiną się kompetencje językowe i kulturowe wszystkich partnerów 
projektu. Projekt przewiduje dwie mobilności: pierwsza przeznaczona dla 6 nauczycieli  I i II etapu 
edukacyjnego, którego miejscem docelowym jest Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i szkoły 
podstawowe w Reykjaviku, Islandia, w kwietniu 2014 r.; druga adresowana do 6-ciu nauczycieli przede 
wszystkim edukacji wczesnoszkolnej do Victoria Primary School, Wrexham, w październiku 2014r. Udział w 
projekcie pozwoli na zdobycie doświadczenia w zakresie organizowania mobilności uczestniczącej w nim kadry 
edukacyjnej. Wpłynie motywująco na rozwój kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych 
uczestników, w tym tworzenie innowacyjnych treści i metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia 
się przez całe życie. Nawiązanie nowych kontaktów pozwoli rozszerzyć współpracę zagraniczną i wymianę 
doświadczeń, szczególnie oczekiwaną pomiędzy nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Rezultaty: 
scenariusze zajęć z kartami pracy do zajęć w środowisku pozaszkolnym, karty wywiadów z nauczycielami 
opisujące formy i metody pracy, w tym z dzieckiem 6 letnim, system motywowania do samodoskonalenia się, 
indywidualizacja pracy z dzieckiem na lekcji z wykorzystaniem ICT, organizacja przestrzeni klasowej, opis 
warsztatu pracy nauczyciela, podniesienie kompetencji językowych i kulturowych wszystkich uczestników, 
nawiązanie trwałych kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń, przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu,  podniesienie jakości i standardów kształcenia nauczycieli do standardów europejskich. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47747 

Tytuł projektu W poszukiwaniu zmian 

Beneficjent Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergacyjnymi nr 21, Gliwice 

Instytucje partnerskie Agrupamento De Escolas D.Carlos I, Sintra, Portugalia 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 49 477,82 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "W poszukiwaniu zmian" będzie trwał od kwietnia 2014 do stycznia 2015. Wizyta projektowa odbędzie 
się w listopadzie w Portugalii w Sintrze. „Searching for better solutions” - uczestnikami projektu są nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 21. Są to 22 osoby - językowcy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, humaniści, 
matematycy, przyrodnicy, specjaliści. Nadrzędnym celem projektu jest poznanie i zaadoptowanie możliwych 
na naszym gruncie rozwiązań dotyczących nauczania. Oczekuje się, że zaplanowane zadania pozwolą nam na: - 
poszerzenie i poprawienie warsztatu pracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym i słabym, współpracy z 
rodzicami, indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również udzielania 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych; - zdobycie wiedzy na temat 
systemu edukacyjnego funkcjonującego w Portugalii i zasad awansu zawodowego nauczycieli portugalskich; - 
rozwinięcie umiejętności interpersonalnych np. autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
przedsiębiorczości; - rozwinięcie umiejętności językowych, szczególnie rozumienia ze słuchu i porozumiewania 
się w codziennych sytuacjach życiowych; - poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji, zwyczajów kraju 
partnerskiego; - przełamywanie stereotypów i barier międzykulturowych. W efekcie w naszej szkole zagoszczą 
nowe skuteczne metody nauczania uczniów zdolnych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Poznane metody motywowania uczniów do pracy i rodziców do współpracy ze szkołą zwiększą stopień 
zaangażowania uczniów w proces nauki, a rodziców w pomoc w osiąganiu najlepszych wyników w nauce. 
Przygoda poznania Portugalii, historii państwa, kultury i tradycji wzbogaci nas o nowe doświadczenia, pozwoli 
zdobyć nową wiedzę i nawiązać przyjaźnie. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47751 

Tytuł projektu Jak motywować uczniów do nauki? 

Beneficjent Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 
Chrobrego, Pszczyna 

Instytucje partnerskie Whitley Bay High School, Whitley Bay, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 13 

Dofinansowanie 93 503,92 PLN 

Okres realizacji 05.03.2014 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
Aby zrealizować główny cel projektu czyli podnieść jakość nauczania w naszej szkole, w przedsięwzięciu będą 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zespołów przedmiotowych, a mianowicie zespołu ścisłego, języków 
obcych, humanistycznego, przyrodniczego oraz sportowego, dzięki czemu cała szkoła zostanie objęta zmianą. 
Uczniowie w wieku licealnym mają często problemy z motywacją do nauki. Poszukiwanie akceptacji w 
środowisku, kryzys wartości, trudności w budowaniu tożsamości, trudna sytuacja rodzinna czy problemy 
zdrowotne tworzą niesprzyjające warunki do tego, by sprostać wymaganiom szkolnym. Lekcje w szkole są 
często przykrym obowiązkiem. Uczniowie w ankietach przeprowadzanych systematycznie w naszej szkole 
sugerują, że przedmioty ścisłe zniechęcają uczniów poziomem trudności, przedmioty przyrodnicze są często 
przedstawianiem suchych faktów z małą ilością eksperymentów i praktycznych odniesień. Przedmioty 
humanistyczne pochłaniają mnóstwo czasu i koncentrują się na czytaniu długich tekstów, języki obce zaś to 
nieustanne uczenie się na pamięć. Pojawia się ponad to coraz więcej zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, 
gdyż lekcje są nudne, a warunki do uprawiania sportu nieodpowiednie. Uczniowie zatem potrzebują ciekawych 
i efektywnych lekcji z zastosowaniem różnych metod i form pracy opartych na różnych technologiach 
informacyjnych i komunikacyjnych. Lekcje inspirujące i stymulujące do myślenia nad sobą i otaczającym 
światem trwale wzmocnią ich poczucie własnej wartości, spowodują wzrost zaangażowania oraz zachęcą do 
współdziałania. Wizyta w znakomitej szkole brytyjskiej będzie szansą na profesjonalne szkolenie metodyczne 
na temat filozofii procesu uczenia się i nauczania, elementów efektywnej lekcji, która motywuje uczniów do 
samokształcenia i samorozwoju oraz organizacji pracy szkoły. Należy z przykrością stwierdzić, iż coraz trudniej 
nauczycielom z naszej okolicy o rzetelne szkolenia dostosowane autentycznie do potrzeb naszej szkoły. Dzięki 
wcześniejszemu projektowi Comenius, poznaliśmy szkołę naszego partnera. Lekcje, które obserwowaliśmy, 
wzbudziły nasz zachwyt, gdyż stosowane metody mobilizowały uczniów do wysiłku i równocześnie sprzyjały 
rozwijaniu ich możliwości. Poprzez tygodniowy pobyt w szkole, która jak zauważyliśmy jest środowiskiem 
inspirującym uczniów do nauki, nauczyciele naszej szkoły wypracują wspólnie strategie doskonalenia swojego 
warsztatu pracy i przeniosą zaobserwowane doświadczenia na grunt polskiej szkoły. Nie tylko zatem będą 
prowadzić ciekawsze lekcje, ale również podniosą znajomość języka angielskiego. Na 49. pracowników naszej 
szkoły, odliczając 8. anglistów, tylko 8 osób włada tym językiem w stopniu komunikacyjnym. Uczenie się języka 
najpierw na intensywnym kursie w Polsce, a potem kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego w 
Whitley Bay ugruntuje wiedzę lingwistyczną i podniesie kompetencje zawodowe nauczycieli. Dodatkową 
korzyścią dla nauczycieli będzie zdobycie umiejętności zarządzania projektem unijnym. W zagranicznej 
mobilności będzie uczestniczyć 13. nauczycieli, w twym dwóch liderów, a odbędzie się ona w Whitley Bay w 
dniach od 29.06 do 06.07.2014. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47768 

Tytuł projektu Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym 
europejskiego nauczyciela języka obcego 

Beneficjent Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Bydgoszcz 

Instytucje partnerskie Université de Fribourg, FRIBOURG, Szwajcaria 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 112 183,05 PLN 

Okres realizacji 20.03.2014 – 30.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekt zaangażowanych jest 21 pracowników NKJO, nauczycieli języków obcych z czterech różnych 
specjalności językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej w NKJO w Bydgoszczy oraz 
pracowników administracji. Celem projektu jest poznanie systemu edukacyjnego i praktycznych rozwiązań 
stosowanych w kształceniu i nauczaniu dwu- i wielojęzycznym studentów na jedynym w Europie Uniwersytecie 
(we Fryburgu), oferującym solidne przygotowanie przyszłych nauczycieli j. obcych do sytuacji nauczania w 
kontekście wielojęzycznym oraz poznanie stosowanych metod i technik pracy z uczniami w klasach 
wielojęzycznych w szkołach pilotażowych, z którymi tenże Uniwersytet współpracuje w ramach praktyk 
pedagogicznych. W polskim systemie oświaty funkcjonują w coraz większym stopniu uczniowie różnych 
narodowości; liczną grupę stanowią także uczniowie polscy powracający z zagranicy, a wraz z nimi zmieniają 
się kontekst i potrzeby edukacyjne uczniów. Tym samym, jako doświadczeni nauczyciele-praktycy uważamy za 
zasadne wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizacji procesu nauczania w środowisku zróżnicowanym 
językowo, oraz umiejętność rozwoju kompetencji międzykulturowej uczniów. W rezultacie uczestnicy projektu 
zdobędą wiedzę i umiejętności w w/w zakresie, które zastosują podczas zajęć w NKJO, warsztatów  
doskonalących nauczycieli w ramach ogólnopolskiego programu Delfort, szkoleń krajowych, organizowanych 
we współpracy z Prof-Europe Stowarzyszeniem Nauczycieli J. Franc., szkoleń dla nauczycieli z województwa 
kujawsko-pomorskiego w ramach realizowanego przez NKJO projektu POKL, priorytet III Wysoka Jakość 
Systemu Edukacji oraz przedstawią na ogólnopolskich konferencjach naukowo-dydaktycznych, np. Polskiego 
Towarzystwa Neofilologicznego. Poznane nowe rozwiązania edukacyjne i metody pracy opisane zostaną w 
artykułach publikowanych w czasopismach dla nauczycieli, takich jak "Języki Obce w Szkole", "Nauczaj lepiej" 
itp.  Ponadto  zapoznani ze scenariuszami zajęć i technikami pracy w klasie wielojęzycznej studenci NKJO 
wykorzystają je w szkołach podczas swoich praktyk pedagogicznych oraz w pracach dyplomowych. Pośrednim 
rezultatem projektu będzie wykorzystanie nowych rozwiązań w szkołach przez nauczycieli-opiekunów praktyk 
studenckich.  Zagraniczna mobilność odbędzie się od 04.05.2014 do 11.05.2014 na Uniwersytecie we Fryburgu 
w Szwajcarii. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47772 

Tytuł projektu Trening czyni mistrza – zagraniczna mobilność szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 1 w 
Wieluniu 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 1, Wieluń 

Instytucje partnerskie Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 
Berlina i Brandenburgii, Potsdam, Niemcy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 49 061,34 PLN 

Okres realizacji 01.06.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy tygodniowej wizyty studyjnej połączonej z dniem warsztatowym dla 15 nauczycieli 
teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu kierunków budowlanych. Kadra kształci młodzież uczącą się w 
zawodach budowlanych o różnych specjalizacjach. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną w/w 
nauczyciele czynni zawodowo w ZS Nr 1 w Wieluniu. W skład grupy partnerskiej potwierdzonej listami 
intencyjnymi wchodzą: 1. ZS1, jako beneficjent i 2. Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku 
Przemysłu Budowlanego Berlina Brandenburgii w Poczdamie z oddziałem we Frankfurcie nad Odrą, jako 
partner przyjmujący. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom wzbogacenia kadry edukacyjnej o nowoczesne, 
praktyczne oraz teoretyczne doświadczenie zawodowe w w/w profilu zawodowym. Stworzy możliwość 
zaobserwowania rozwiązań w innym kraju, da szansę wymiany doświadczeń kadry różnych państw, uczącej 
jednak tej samej dziedziny. Projekt ma także wzbogacić doświadczenie zawodowe kadry kształcącej młode 
pokolenia, podnieść ich umiejętności oraz odkryć potencjał zawodowy, wyposażyć w wiedzę w połączeniu z 
zastosowaniem języka obcego-zawodowego. Partnerstwo obu instytucji wykazuje niewątpliwie wymiar 
europejski. Partnerzy wykazują rzeczywiste zaangażowanie w realizację celów projektu m.in. przez zawierane 
listy intencyjne. Celem projektu jest rozwój zawodowy jego uczestników poprzez zdobycie nowych 
umiejętności i wzrost stopnia posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. 
kształcenia zawodowego za granicą. Wpłynie to niewątpliwie na ich rozwój osobisty, poszerzenie horyzontów 
światopoglądowych, poszerzy ich wiedzę nt. kształcenia zawodowego w Niemczech. Projekt umożliwi 
uczestnikom poznanie kultury pracy i kształcenia zawodowego w Niemczech, co zwiększy potencjalnie 
otwartość na nowoczesne kształcenie zawodowe swoich uczniów. Świadomi zdobytej wiedzy i doświadczenia 
nauczyciele, podczas lekcji w macierzystej placówce, urozmaicą zajęcia swoim podopiecznym, tym samym 
przyczyniając się do polepszenia kształcenia zawodowego w ZS1. Rezultatami pobytu zagranicznego 
uczestników, będzie zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych potwierdzonych dokumentem 
Europass – Mobilność kadry edukacyjnej oraz certyfikatami wystawionymi przez partnera przyjmującego, a 
także podniesienie kompetencji interkulturowych oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli 
możliwość rozwoju swojej drogi zawodowej, uatrakcyjnienia zajęć i przekazania zdobytej wiedzy uczniom. 
Przed wyjazdem nauczyciele będą uczestniczyć w przygotowaniu pedagogicznym i językowo-kulturowym. W 
trakcie trwania mobilności wszelkie umiejętności i zdolności rozwijane będą w języku niemieckim- (języku 
projektu), jeśli zaistnieje potrzeba partner nr 1 zapewni tłumacza. Wymiana doświadczeń i wiedzy nastąpi z 
instruktorami/egzaminatorami zawodowymi w Niemczech, a zajęcia odbywać się będą pod okiem kadry 
partnera przyjmującego. Przez sam pobyt uczestnicy poznają odmienne warunki kulturowe oraz znajdą się w 
innym środowisku językowym. Zapoznają się z fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą 
posługiwać się językiem obcym zgodnie z indywidualnym stopniem nasilenia w mowie potocznej. Kontakt z 
pracownikami instytucji niemieckich, kształcących zawodowo, umożliwi poszerzenie horyzontów, wymianę 
doświadczeń zawodowych i wiedzy nt. nowych technologii w budownictwie. Partnerzy uzgodnili czas trwania 
praktyk na tydzień, podjęto ustalenia co do treści programowych zgodnych z profilem zawodowym oraz 
stopniem wykształcenia, biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczestników. Wyjazd zaplanowano na 
pierwszy tydzień września 2014r. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47775 

Tytuł projektu Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w szkole specjalnej 

Beneficjent Gmina Miejska Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego, Kraków 

Instytucje partnerskie Bettridge School, Cheltenham, Wielka Brytania 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 86 311,32 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada wyjazd zagraniczny 12 nauczycieli – oligofrenopedagogów  pracujących w SOSW nr 3 w 
Krakowie do Bettridge School w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy to nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej o 
różnym stopniu awansu zawodowego, którzy poprzez wizytę w angielskiej szkole  specjalnej zwiększą swoje 
kompetencje zawodowe, językowe oraz mobilność zawodową. Podniosą wiedzę o: angielskim systemie 
edukacji niepełnosprawnych intelektualnie; stosowanych metodach pracy; dostosowaniu bazy techno 
dydaktycznej do indywidualnych możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia, realizowanych przez 
partnerską placówkę innowacjach pedagogicznych i projektach edukacyjnych. Szczególnie pozwoli poznać 
specyficzną organizację pracy i zarządzania szkołą specjalną. Wzbogaci wiedzę na temat stosowanych metod 
pracy i terapii w edukacji wczesnoszkolnej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi. Projekt zakłada odbycie przez uczestników szeregu 
hospitacji zajęć, podczas których prezentowane będą różnorodne metody i techniki stosowane w edukacji 
wczesnoszkolnej w angielskiej szkole specjalnej. Omówienie zastosowanych metod poprzedzone będzie 
diagnozą funkcjonalną i psychologiczno-pedagogiczną uczniów - uczestników lekcji, co  pozwoli na 
podwyższenie psychologicznych, pedagogicznych, rewalidacyjnych kompetencji nauczycieli. Przewiduje się 
również zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem przywiezionych przez polskich nauczycieli materiałów np. 
filmów. Podczas superwizji dokonamy "analizy przypadku". To pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie 
stosowanej diagnozy i metodyki pracy. Ponadto projekt zakłada spotkania z kadrą zarządzającą szkoły 
angielskiej obejmujące poznanie organizacji i funkcjonowania angielskiej placówki edukacji specjalnej. Projekt 
odpowiada potrzebom środowiska nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Utwierdzi nauczycieli SOSW nr 3 o 
konieczności podnoszenia umiejętności i sprawności językowych, kompetencji zawodowych, a tym samym 
przyczyni się do wzrostu ich mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Najważniejszym rezultatem 
projektu wymiany doświadczeń będzie podniesienie jakości pracy z małym, niepełnosprawnym dzieckiem, 
uatrakcyjnienie metod wczesnoszkolnej edukacji uczniów niepełnosprawnych, efektywniejszy i skuteczniejszy 
proces rewalidacji i rehabilitacji. Poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności umożliwią pełniejszą 
stymulację rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Udział w projekcie pozwoli na podniesienie 
własnych kompetencji w zakresie dokonywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia i 
projektowania edukacyjno-rewalidacyjnego postępowania zawartego w Indywidualnym Programie 
Edukacyjno- Terapeutycznym. Nauczenie się dokonywania ewaluacji i modyfikacji własnych działań w każdym 
momencie swojej zawodowej pracy. Zwiększenie kompetencji pedagogicznych uczestników wyjazdu wpłynie 
na profesjonalizację kadry, zintensyfikuje trwającą od kilku lat współpracę między placówkami. Pozwoli na 
podjęcie nowych wspólnych projektów i programów. Przykładem wspólnie realizowanego programu jest 
angielski Program The Gateway Award (TGA), którego autorem jest Fundacja MENCAP współpracująca z SOSW 
nr 3 od 2000r. TGA obie placówki realizują od wielu już lat w ramach utworzonego partnerstwa szkół 
specjalnych. Program TGA od kilku lat stał się specyficznym wyróżnikiem naszej placówki, a SOSW nr 3 stał się 
platformą edukacyjną dla placówek z całej Polski w zakresie realizacji Programu. 

 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47777 

Tytuł projektu Dobre praktyki w europejskim wymiarze 

Beneficjent Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 – Gmina Miejska Kraków 

Instytucje partnerskie Tourismusschulen Villa Blanka, Innsbruck, Austria 

Liczba uczestników 7 

Dofinansowanie 43 205,64 PLN 

Okres realizacji 10.03.2014 – 31.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Nasz projekt odpowiada potrzebom nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu szeroko rozumianej 
turystyki (gastronomia, hotelarstwo, turystyka). Uczestnikami projektu będą nauczyciele przedmiotów 
zawodowych (gastronomia, hotelarstwo, turystyka) z  ZSG nr 1 w Krakowie. Główne cele projektu to: zdobycie 
nowych doświadczeń dotyczących skutecznej organizacji praktycznej nauki zawodu; zdobycie praktycznych 
umiejętności obejmujących poznanie organizacji i funkcjonowania szkoły zawodowej w Austrii; podwyższenie 
kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych (szkolenie praktyczne) oraz pracy 
wychowawczej; wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz poszerzenie otwartości 
międzykulturowej. W efekcie oczekujemy, że nauczyciele uczestniczący w mobilności będą lepiej przygotowani 
do organizacji i realizacji praktycznej nauki zawodu. Doświadczenia międzynarodowe pozwolą na lepsze 
zrozumienie istoty turystyki jako całości przedsięwzięcia: walory turystyczne, baza hotelarska, baza 
gastronomiczna, komunikacja międzyludzka - znajomość języków obcych i wykorzystanie tej wiedzy w 
działalności przedsiębiorstw szkolących uczniów. Wszystkie te doświadczenia pozwolą na planowanie 
długofalowej strategii działalności i rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1. Projekt przewiduje pobyt 7 
osób przez 1 tydzień (18 - 24 maja 2014) w szkole Villa Blanka w Innsbrucku.  Jest to szkoła przygotowująca do 
pracy w sektorze turystycznym: nauczanie zawodu odbywa się w pracowniach przedmiotowych oraz w hotelu i 
restauracji, które szkoła prowadzi, także w ramach współpracy z Tyrolską Izbą Gospodarczą, w 
przedsiębiorstwach wspomnianej branży na terenie Tyrolu. Ponadto praktyki zawodowe odbywają się także w 
formie staży zagranicznych. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47809 

Tytuł projektu Poprawa wymiaru europejskiego i jakości kształcenia poprzez mobilność kadry 
edukacyjnej CE SZANSA 

Beneficjent Centrum Edukacji SZANSA, Bytom 

Instytucje partnerskie ONECO - The Training Agency, Sevilla, Hiszpania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 49 411,19 PLN 

Okres realizacji 14.04.2014 – 31.10.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 8 osób. Są to nauczyciele przedmiotów zawodowych (specjaliści w profilach 
kształcenia szkoły tj. technik elektryk, informatyk, elektronik, mechanik/mechatronik), ogólnych      (j. angielski, 
geografia, wos, matematyka), pracujący w Centrum Edukacji SZANSA. Główną potrzebą dla której powstał 
niniejszy projekt jest pokazanie uczestnikom jak działają struktury edukacyjne w innych krajach europejskich, 
tym bardziej, że polski system szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany, w które są 
zaangażowani nauczyciele. Poznanie metod kształcenia, programów nauczania, wyposażenia pracowni, 
organizacji egzaminów i praktyk zawodowych, współpraca z pracodawcami pozwoli na ukształtowanie lepszej 
strategii pracy szkoły i samego procesu kształcenia. Szkoła uczestniczy w innym projekcie mobilnościowym, 
jednak beneficjentami są słuchacze. Projekt ma pokazać, że mobilność w edukacji dotyczy wszystkich (również 
nauczycieli), że szkoły europejskie stają się międzynarodowe, że kwestią czasu jest zawodowa edukacja 
wielojęzyczna na poziomie technikum, tym bardziej w dobie rywalizacji szkół o pozyskiwanie dobrych uczniów. 
Cele projektu wynikają bezpośrednio z potrzeb uczestników i placówki. Do najważniejszych można zaliczyć 
podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nowe rozwiązania podejrzane u kolegów w Hiszpanii, a także 
poznanie inaczej funkcjonującego systemu edukacji zawodowej, poprawę znajomości języków obcych, w tym 
terminologii technicznej, zachęcenie kadry edukacyjnej do szerszej współpracy w obszarze programów 
mobilnościowych oraz do aplikowania o indywidualne granty, poszerzenie horyzontów myślenia, wiara we 
własne siły. Ma to na celu podniesienie wymiaru europejskiego szkoły. Warto dodać, że projekt był częściowo 
współtworzony i ostatecznie zaopiniowany przez wybrane zakłady pracy współpracujące ze szkołą. Rezultaty 
projektu to zrealizowane cele opisane powyżej, w szczególności poprawa systemu organizacji praktyk 
zawodowych w Polsce dla uczniów z krajów partnerskich. Materialnym rezultatem projektu ma być strona 
internetowa poświęcona w całości projektowi (porównanie systemów edukacji zawodowej, stosowanie innych 
podejść szkoleniowych, propozycje zmian w polskich szkołach, sprawozdanie z mobilności). Dodatkowo 
powstanie papierowa publikacja prezentującą różnice szkolnictwa zawodowego w krajach partnerskich 
stworzona przez uczestników mobilności. Zostanie ona rozdana wśród nauczycieli szkoły, reprezentantów 
świata pracy i wszystkich zainteresowanych. Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Sewilla) we wrześniu 2014. 
Mobilność trwać będzie jeden pełny tydzień. W ramach zaplanowanych działań zamierza się zrealizować 
wizyty w placówkach szkoleniowych zbliżonych programem nauczania do przedmiotów nauczanych przez 
uczestników (elektrotechnika, elektronika, mechatronika/mechanika). Zwiedzone zostaną również zakłady 
pracy przyjmujące uczniów na staże zawodowe w różnych profilach kształcenia. Mobilność zakłada też 
poznanie aspektów kulturowych krajów docelowych. Program szkolenia ustalony był z organizacją goszczącą 
mającą duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Partner jest dobrze znany Wnioskodawcy. 
Zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy i organizacji goszczących jest dokładnie sprecyzowany. Uczestnicy 
wybierani są na podstawie zdefiniowanych etapów rekrutacji. Nad wszelkimi prawidłowościami czuwają 
koordynator projektu i ewaluator. Wybrani uczestnicy odbywają szkolenie językowe i kulturowe przed 
mobilnością. Projekt zakłada upowszechnianie rezultatów na poziomie lokalnym i regionalnym. Nabycie nowej 
wiedzy poparte jest wystawieniem stosownych dokumentów (w tym Europass – Mobilność). 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47811 

Tytuł projektu Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej 

Beneficjent Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Nisko 

Instytucje partnerskie Your International Training, Mallow, Irlandia 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 65 845,49 PLN 

Okres realizacji 15.03.2014 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będzie uczestniczyć kadra zarządzająca oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, w tym języka 
angielskiego zawodowego. Problemem szkoły w kilku ostatnich latach jest niezadowalająca zdawalność 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby doskonalenia i 
wymiany doświadczeń w zakresie: 1) wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu w celu poprawy 
efektywności kształcenia oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 2) poszukiwania 
sposobów modyfikacji programów nauczania przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem treści dających 
możliwości uzyskania certyfikatów zawodowych w trakcie nauki w szkole (np. CISCO, ECDL), 3) przygotowania 
do wdrażania Europass jako elementu europejskiego systemu certyfikacji umiejętności i kwalifikacji, 4) 
nawiązywania kontaktów z organizacjami przyjmującymi młodzież na praktyki i staże zawodowe, 5) 
współpracy szkół z zakładami pracy, 6) budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez stosowanie 
nowoczesnych form komunikacji między uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego. Celem projektu 
jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w oparciu o doświadczenia europejskich partnerów. 
Oczekiwane rezultaty to: lepsze przygotowanie kadry do organizacji pracy szkoły i nauczycieli do 
efektywniejszego nauczania w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Mobilności zagraniczne odbędą się we wrześniu 2014 roku. Będą to 7-dniowe wyjazdy szkoleniowe 
dwóch grup: kadry zarządzającej i nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47819 

Tytuł projektu Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie 

Beneficjent EC EURO CONSULTING SP Z O. O., Olsztyn 

Instytucje partnerskie 1. Tømmerås Skole, Svelvik, Norwegia 
2. Bogense Skole, Bogense, Dania 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 129 975,08 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 30.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
W ramach projektu zaplanowano zagraniczną mobilność kadry edukacyjnej I etapu edukacyjnego     4 
placówek edukacyjnych mieszczących się w centrum Olsztyna (Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3, nr 10 i nr 15). 
Partnerami w projekcie będą szkoła Tommeras Skole z miejscowości Svelvik w Norwegii i Bogense Skole z 
Danii. W szkoleniu planowany jest udział 16 nauczycieli z Polski. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej po 
przejściu procesu rekrutacyjnego, odbyciu przygotowania językowego i kulturowego wezmą udział w 2 
wizytach w instytucjach partnerskich (5 dni roboczych każda + 2 dni na podróż). Podczas tych wizyt poznają 
strukturę, organizację pracy, a przede wszystkim warsztat nauczycieli szkół skandynawskich w zakresie 
indywidualizacji pracy z uczniem i zastosowania ICT. Partnerzy goszczący nauczycieli zaprezentują i podzielą się 
przykładami dobrej praktyki w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb uczniów, strategii oraz form i metod 
pracy. Projekt posłuży podwyższeniu umiejętności zawodowych beneficjentów, a przez to jakości pracy szkół i 
w efekcie funkcjonowania systemu oświaty. Zakłada on osiągnięcie poprawy jakości systemu kształcenia i 
doskonalenia nauczycieli, nadając mu rangę międzynarodową i otwierając możliwość podnoszenia kwalifikacji 
za granicą. Projekt zaangażuje też nauczycieli do dzielenia sie swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem ze 
społecznością lokalną, co pozwoli na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu doskonalenia 
nauczycieli. Dzięki realizacji projektu wzrosną kompetencje zawodowe uczestników. Projekt przyczyni się do 
walki z wypaleniem zawodowym poprzez zastrzyk nowatorskich pomysłów i podejścia do pracy z uczniem, 
wesprze nauczycieli w rozwoju osobistym i rozwoju kompetencji językowych. Projekt odpowie również na 
potrzeby doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie indywidualizacji pracy z coraz 
młodszymi uczniami polskich szkół podstawowych. Indywidualizacja pracy z uczniami wymaga innowacyjnego 
podejścia do organizacji pracy nauczyciela i stworzenia uczniom warunków sprzyjających indywidualnemu 
rozwojowi, także za pośrednictwem ICT. Szkoły norweska i duńska to właściwi partnerzy, co wynika z 
dotychczasowej współpracy między nimi a Szkołą Podstawową nr 2 w Olsztynie. Projekt służy obserwacji pracy 
nauczycieli i wdrożeniu nowatorskich metod pracy w klasie szkolnej - ulokowanie szkół nie wpływa na ten 
aspekt i cel projektu, w zespołach uczniowskich jest podobna liczba uczniów. Ponadto dotychczasowe 
doświadczenia ze współpracy dowodzą, że wzajemne wdrożenie przykładów dobrej praktyki jest możliwe i 
skuteczne. Wizyty kadry edukacyjnej olsztyńskich szkół zaowocują podniesieniem kompetencji językowych, 
zrealizowaniem 30 godzin przygotowania, 40 godzin szkolenia za granicą, nawiązaniem współpracy lokalnej i 
ponadnarodowej między uczestnikami projektu, wdrożeniem nowatorskich metod i form pracy, przykładów 
dobrej praktyki, dzieleniem się zdobytą wiedzą ze środowiskiem edukacyjnym, a także rezultatami w postaci 
prezentacji, scenariuszy lekcji, lekcjami otwartymi, upowszechnianiem wiedzy na temat projektu i jego 
efektów w środowisku lokalnym. Nauczyciele polskich placówek podzielą się też własnym doświadczeniem i 
wiedzą z nauczycielami szkół goszczących. Wzrosną ich umiejętności zawodowe i praktyczne, poziom 
motywacji do nauki języków obcych i samodoskonalenia. Wzrośnie też wiara uczestników we własne 
możliwości. Projektem planujemy objąć 16 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wyżej wymienionych 
instytucji.  Pierwsza grupa nauczycieli (8 osób) weźmie udział w mobilności w październiku 2014 r. Druga grupa 
(również 8 osób) wyjedzie w listopadzie 2014 r. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47834 

Tytuł projektu Dziecko autystyczne w szkole – innowacyjne metody pracy z uczniem autystycznym 

Beneficjent Zespół Szkół Integracyjnych, Wrocław 

Instytucje partnerskie Beverley School and Service for Children with Autism, Middlesbrough, Wielka 
Brytania 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 71 926,1 PLN 

Okres realizacji 03.03.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Autyzm to coraz powszechniej występujące zaburzenie rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą 
spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na problemy w porozumiewaniu się, rozwoju 
społecznym, a także odmienny sposób przetwarzania informacji, dzieci i młodzież z autyzmem stanowią 
wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących. Grupa 10 osób odbędzie szkolenie w szkole angielskiej specjalizującej się w pracy z 
uczniami autystycznymi. W czasie wyjazdu zagranicznego uczestnicy będą pogłębiali wiedzę i doskonalili 
umiejętności z zakresu stosowania nowych technik i metod pracy z uczniem autystycznym, którą następnie 
wdrożą w swojej szkole macierzystej i którą podzielą się z innymi nauczycielami i specjalistami. Projekt ma na 
celu zwiększenie liczby mobilności wśród nauczycieli, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia, zdobycie 
nowych umiejętności,  wzbogacenie warsztatu pracy, wzrost pewności siebie. Ponadto uczestnicy będą mieli 
okazję poznać kulturę innego kraju oraz rozwinąć kompetencje językowe. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47844 

Tytuł projektu Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w Gminach Upplands-Väsby i 
Piaseczno 

Beneficjent Gmina Piaseczno 

Instytucje partnerskie Upplands Väsby komun, Upplands Väsby, Szwecja 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 69926,99 PLN 

Okres realizacji 01.04.2014 – 28.02.2015 

Krótkie streszczenie: 
„Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w Gminach Upplands - Väsby i Piaseczno” to projekt, którego 
inicjatorami byli nauczyciele i dyrektorzy trzech gimnazjów z gminy Piaseczno. Jest on skierowany do kadry 
pedagogicznej tych szkół oraz kadry zarządzającej oświatą w instytucji wnioskującej. W projekcie weźmie 
udział 10 nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą. Projekt powstał w odpowiedzi na 
potrzebę stałego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz opanowania przez instytucję beneficjenta trudnej 
umiejętności organizowania mobilności ponadnarodowych dla kadry edukacyjnej Piaseczna. Z analizy arkuszy 
pracy własnej nauczycieli oraz z przeprowadzonego wywiadu wynika, że nauczyciele szkół piaseczyńskich mają 
potrzebę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w innych krajach europejskich, a nie mają zbyt często 
takich możliwości. Szczególnie dotyczy to takich obszarów jak: nauczanie przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, ekologia, języki obce, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami oraz zarządzanie i 
organizacja pracy szkół. Projekt ten wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Według założeń projektu, osiągnięte 
rezultaty dzielą się na miękkie i twarde. Najważniejsze rezultaty miękkie to: poszerzenie i wzmocnienie 
kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, wzrost doświadczenia uczestników niezbędnego do 
wykonywania pracy zawodowej na najwyższym poziomie, podniesienie kompetencji językowych uczestników, 
przełamanie barier kulturowych, rozwój osobisty uczestników projektu, integracja zawodowa i towarzyska 
środowiska nauczycielskiego gminy Piaseczno. Rezultaty twarde projektu to: odbycie 10 godzin zajęć 
przygotowawczych, nawiązanie współpracy ze szkołami i instytucjami z kraju partnera, odbycie przez 
wszystkich uczestników 40 godzin zagranicznego kursu szkoleniowego zgodnie z ustalonym programem zajęć, 
otrzymanie przez wszystkich uczestników certyfikatów wystawionych przez partnera projektu, dokumentów 
Europass – Mobilność informujących o odbytej mobilności zagranicznej oraz zaświadczeń wydanych przez 
instytucję beneficjenta, realizacja nowych projektów edukacyjnych w szkołach we współpracy ze Szwecją (np. 
z zakresu ekologii i przedmiotów przyrodniczych), zorganizowanie w Piasecznie konferencji podsumowującej z 
udziałem przedstawicieli gminy partnerskiej. Projekt przyniesie również efekty materialne-produkty: zdjęcia i 
filmy wykonane w trakcie realizacji projektu dokumentujące jego przebieg, raport z wyjazdu przygotowany 
wspólnie przez grupę, opisujący jego przebieg i rezultaty, prezentacje omawiające projekt z punktu widzenia 
uczestnika i organizatora, materiały uzyskane dzięki ewaluacji projektu, opisy projektów edukacyjnych oraz ich 
produkty. Tak zaplanowany projekt, dzięki realizacji mobilności nauczycieli, przyczyni się do realizacji celu 
głównego projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
systemowych” – zwiększy liczbę wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej, a jednocześnie przyczyni się do 
podniesienia jakości pracy piaseczyńskich szkół. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47854 

Tytuł projektu Po wiedzę do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych w Gminie Lublin 

Beneficjent Gmina Lublin 

Instytucje partnerskie Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Genewa, Szwajcaria 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 80 130,75 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie 
nauczania fizyki, chemii i biologii. W ramach projektu w sierpniu 2014 r. zorganizowana zostanie wizyta 
studyjna w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN, gdzie uczestnicy wezmą udział w spotkaniach i 
warsztatach umożliwiających podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zagadnień związanych z fizyką, chemią i 
biologią. Program merytoryczny wizyty obejmuje realizację spotkań, warsztatów z pracownikami naukowymi o 
międzynarodowej sławie, którzy wprowadzą uczestników w naukowy świat CERN - u. Udział w spotkaniach 
umożliwi poznanie ciekawych sposobów na innowacyjne wykorzystywanie fizyki w rozwoju innych dziedzin 
takich jak biologia czy chemia. Uczestnicy wizyty poznają zaplecze naukowe CERN - u oraz działanie 
najnowocześniejszych urządzeń stosowanych do prowadzenia badań i eksperymentów w naukach 
przyrodniczych. Poprzez obserwację eksperymentów i doświadczeń nabędą praktyczne umiejętności 
wykorzystywania wiedzy naukowej w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. CERN jest jednostką 
naukową, która specjalizuje się w prowadzeniu innowacyjnych badań skierowanych na rozwój fizyki oraz 
towarzyszące jej procesy występujące we Wszechświecie. Uczestnikami wizyty będzie 15 nauczycieli 
prowadzących nauczanie przedmiotów przyrodniczych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
Gminie Lublin. Praca w zawodzie nauczyciela fizyki, chemii i biologii wymaga stałego podnoszenia poziomu 
wiedzy merytorycznej i umiejętności doskonalących warsztat dydaktyczny. Dynamiczny rozwój nauk 
przyrodniczych generuje zarówno osobistą potrzebę rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jak i 
konieczność dostosowania treści przekazywanych uczniom do aktualnych osiągnięć i postępu w rozwoju tych 
dziedzin. Projekt odpowiada na potrzeby nauczycieli w zakresie: poszerzania zakresu wiedzy merytorycznej, 
rozwijania umiejętności praktycznych, zwiększenia umiejętności nawiązywania kontaktów międzynarodowych, 
podnoszenia kompetencji językowych i wykorzystania ich w środowisku międzynarodowym. Realizacja 
projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów: uaktualnienie wiedzy w zakresie współczesnych 
osiągnięć nauk przyrodniczych, wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych w tym w zakresie. 
nawiązywania kontaktów z osobami obcojęzycznymi, wzrost wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju 
partnerskiego. Gmina Lublin jako organ prowadzący szkoły dba o zapewnienie możliwości podnoszenia wiedzy 
i umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych. Niemniej jednak 
instytucje polskie w swej ofercie nie posiadają szkoleń i kursów, które mogłyby być przeprowadzone na tak 
wysokim poziomie jak w CERN. Udział nauczycieli w wizycie zorganizowanej w ramach projektu jest istotny dla 
zapewnienia wysokiej jakości wsparcia w zakresie doskonalenia i doszkalania. Cel główny to: zwiększenie 
kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej do 31.12.2014 r. 10 nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych z placówek oświatowych podległych Gminie Lublin poprzez udział w wizycie studyjnej w CERN, 
a następnie upowszechnienie pozyskanej wiedzy. Cele szczegółowe to: wzrost wiedzy specjalistycznej i 
umiejętności 15 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez udział w wizycie 
studyjnej w CERN, wzrost kompetencji językowych 10 nauczycieli, wzrost wiedzy merytorycznej 100 
nauczycieli w zakresie najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych oraz nowatorskich metod nauczania tych 
przedmiotów poprzez upowszechnienie rezultatów wizyt. Wartością dodaną projektu będzie zwiększenie 
zdolności uczestników projektu do dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie transferu 
wiedzy, dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań w rozwoju nauk przyrodniczych. 

 

 

 

 

 



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47858 

Tytuł projektu Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz formy prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych w Hiszpanii 

Beneficjent Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Piekary Śląskie 

Instytucje partnerskie Europroyectos LdV Member of AC Group, Grenada, Hiszpania 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 49 411,19 PLN 

Okres realizacji 20.03.2014 – 03.07.2014 

Krótkie streszczenie: 
Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Instytucją 
pośredniczącą jest firma Europroyectos LdV z Hiszpanii.  Mobilność zagraniczna odbędzie się na przełomie 
kwietnia i maja 2014 r. i trwać będzie 8 dni, w tym 5 dni roboczych. W ramach szkolenia zagranicznego 
przewidziany jest wyjazd 8 specjalistów z zakresu edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z różnych 
etapów edukacyjnych. Projekt ten jest dopełnieniem dwóch wcześniejszych projektów dotyczących 
kształtowania samodzielności oraz modyfikowania trudnych zachowań i motywowania osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Kolejnym elementem składowym wpływającym na rozwój osobowości jest 
umiejętność spędzania oraz organizowania sobie czasu wolnego. Dobrym sposobem na wyrabianie takiej 
umiejętności są zajęcia pozalekcyjne. Często są to również warsztaty artystyczne, koła zainteresowań lub kluby 
sportowe pozwalające osobą niepełnosprawnym na osiągnięcie sukcesu. Projekt jest ukierunkowany na 
obserwację instytucji (szkół, stowarzyszeń, klubów, warsztatów) organizujących takie zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to także sposób na integrację osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem. Realizacja tego projektu pozwoli na skompilowanie wiedzy na temat edukacji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w Hiszpanii. Obserwacja pracy instytucji zajmujących się edukacją specjalną 
w Hiszpanii pozwoli poznać sposoby organizowania tego typu zajęć za granicą. Pozwoli także na przeniesienie 
dobrych praktyk na grunt naszej placówki. Uczestnicy wyjazdu: 1. Poznają systemem szkolnictwa specjalnego 
w Hiszpanii na różnych jego poziomach, 2. Poznają metody prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez różne 
instytucje w Hiszpanii, 3. Poznają sposoby organizowania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w warsztatach 
artystycznych, 4. Poznają rodzaj wsparcia psychologicznego i finansowego proponowany rodzinom osób 
niepełnosprawnych oraz odpowiednie do tego regulacje prawne, 5. Będą mieli możliwość doskonalenia języka 
angielskiego na różnych poziomach, zarówno w sytuacjach codziennego życia, jak i w zakresie słownictwa 
specjalistycznego związanego z realizowanym projektem, 6. Będą mieli możliwość przekonać się o potrzebie 
ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z rynkiem europejskim. Zdobycie 
doświadczeń w Hiszpanii powinno skutkować lepszym przygotowaniem naszych podopiecznych do 
samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Po zakończeniu pobytu uczestnicy otrzymają 
certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz dokument Europass – Mobilność potwierdzający nabyte 
kompetencje. Informacja o szkoleniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej placówki i szeroko 
rozpropagowana w środowisku lokalnym. Rezultaty projektu poznają nauczyciele innych szkół prowadzący 
edukację w klasach integracyjnych. O rezultatach wyjazdu będzie informował metodyk oligofrenopedagogiki, 
będący pracownikiem ZSIMMG prowadzący liczne kursy i szkolenia na terenie całego województwa śląskiego. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47881 

Tytuł projektu Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie 

Instytucje partnerskie Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej - DEULA w Nienburgu, 
Niemcy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 57 640,83 PLN 

Okres realizacji 20.02.2014 – 27.06.2014 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą nauczyciele uczący w zawodach branży rolniczej,  zatrudnieni w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Słupecki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Projekt  odpowiada na potrzeby nauczycieli określone w szkolnych planach 
doskonalenia nauczycieli na lata 2012-2015 w zakresie umiejętności praktycznych w dziedzinie rolniczej w 
kontekście reformy kształcenia zawodowego z roku 2012. Projekt realizuje również priorytet POKL w zakresie 
równości szans kobiet (K) i mężczyzn (M). Analiza zatrudnienia w w/w szkołach wykazała, że na 41 nauczycieli 
uczących w zawodach branży rolniczej 43,9% to mężczyźni, a 56,1% to kobiety. Zawód nauczyciela to zawód 
sfeminizowany i w celu poprawy wskaźnika wyrównywania szans przewiduje się udział 8 mężczyzn (M) i 6 
kobiet (K). Głównymi kryteriami naboru będą poziom znajomości j. niemieckiego i zaangażowanie w projekty 
unijne. Cel główny projektu to: zwiększenie mobilności  kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji 
zawodowych. Najważniejsze cele szczegółowe to: wsparcie  nauczycieli w poszerzaniu/nabywaniu nowych 
umiejętności ułatwiających rozwój osobisty i rozwój instytucji, w których pracują poprzez udział w zajęciach 
warsztatowych, wykorzystanie nabytych umiejętności na gruncie ZSP w Strzałkowie i ZSP w Zagórowie 
prowadzonych przez Powiat Słupecki, nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i ciągników 
rolniczych sterowanych komputerowo, nabycie umiejętności wykonania obsługi i pracy nowoczesnymi 
maszynami i ciągnikami rolniczymi, połączenie nowoczesnego rolnictwa z ekologią (produkcja i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych), zwiększenie efektywności kształcenia/szkolenia 
zawodowego, praktyczna realizacja idei uczenia się przez całe życie, analiza możliwości i szans na współpracę 
między ZSP Strzałkowo i ZSP Zagórów a Ośrodkiem Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej- DEULA w Nienburgu, 
podniesie kompetencji językowych zarówno w zakresie słownictwa ogólnego, a szczególnie zawodowego w 
oparciu o mobilność. Realizacja projektu przyniesie wartość dodaną w postaci następujących rezultatów: 
poszerzenie umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i ciągników rolniczych sterowanych komputerowo, 
nabycie umiejętności wykonania obsługi i pracy nowoczesnymi maszynami i ciągnikami rolniczymi, 
wykorzystanie nabytych umiejętności w procesie dydaktycznym w ZSP Strzałkowo i ZSP Zagórów oraz na 
gruncie oświaty Powiatu Słupeckiego. Szkolenie 10 osób odbędzie się w maju 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym 
Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu. Uczestnicy otrzymają dokumenty Europass – Mobilność i certyfikaty od 
Ośrodka DEULA. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47882 

Tytuł projektu Nowe horyzonty w edukacji dziecka 

Beneficjent Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi, Konin 

Instytucje partnerskie 1. Scoil ChaitrÍona Naíonáin, Dublin, Irlandia 
2. Kindertagesstätte Wundertüte, Hannover, Niemcy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 61 743,16 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 31.12.2014 

Krótkie streszczenie: 
Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie w roku szkolnym 2012/2013 
dokonała ewaluacji pracy przedszkola w obszarze funkcjonowania w środowisku z nastawieniem na stworzenie 
koncepcji placówki na kolejne 5 lat. Główne kierunki działalności przedszkola na następne lata opracowane 
zostały w wyniku analizy ankiet. Dotyczą one dwóch głównych obszarów: działalności ekologiczno zdrowotnej 
oraz zdobywania kompetencji językowych. Przedszkole nr 32 w Koninie od wielu lat realizuje edukację 
ekologiczną i zdrowotną. W kwietniu 2013 r. przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród 100 rodziców i 30 
nauczycieli przedszkola nr 32 dotyczące wychowania ekologicznego i zdrowotnego. Wyniki: 99% rodziców i 
100% nauczycieli widzi potrzebę prowadzenia działań ekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolu i uważa 
je za ważne ogniwo w kształtowaniu osobowości dziecka. Wyniki te oraz obserwacje własne przekonały nas do 
podjęcia szerszych działań na rzecz edukacji ekologicznej i zdrowotnej łącząc ją z tematyką zrównoważonego 
rozwoju, którą to w 2009 wprowadzono do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Obecnie 
wprowadzona tzw. ustawa przedszkolna wniosła wiele kontrowersji związanych z nieodpłatnym udziałem 
dzieci w zajęciach dodatkowych. Szczególnie dotyczyło to zajęć z j. angielskiego. Jako przedszkole 
opracowaliśmy innowację pedagogiczną dotyczącą nauki j. angielskiego w przedszkolu. Poprzedzone było to w 
czerwcu 2013 r. badaniami wśród dzieci (testy sprawdzające dotychczasowe umiejętności opanowane podczas 
zajęć dodatkowych) oraz ankietą wśród rodziców i nauczycieli. Wyniki były jednoznaczne: 100% rodziców (w 
tym dzieci niepełnosprawnych) i 100% nauczycieli potwierdziło potrzebę prowadzenia zajęć z j. angielskiego 
już od najmłodszych lat. Również dzieci potwierdziły skuteczność prowadzenia zajęć poprzez dobre wyniki 
testów. Oczekiwane rezultaty projektu to: poznanie nowych metod i form pracy związanych z edukacją 
ekologiczną i zdrowotną, uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, którą  przyznaje Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju, poznanie metod i form pracy 
nauczania j. angielskiego z dziećmi przedszkolnymi, wprowadzenie innowacji pedagogicznej. Celem naszych 
działań jest wprowadzenie wysokiej jakości edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno – programowych i 
organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i 
umiejętności na tym etapie edukacyjnym zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Placówki zaproszone 
do partnerstwa w niniejszym projekcie całkowicie wpisują się w realizację celów i założeń dotyczących 
wcześniej opisanych obszarów działalności: ekologia oraz kompetencje językowe. Zarówno szkoła w Irlandii, 
jak i przedszkole w Niemczech prowadzą na szeroką skalę działalność ekologiczną i zdrowotną. Placówka w 
Irlandii posiada już certyfikat Zielonej Flagi, o który my się staramy. Wspólna wymiana doświadczeń  przyczyni 
sie do uzyskania tego certyfikatu. Ponadto obie placówki nauczają j. angielskiego. Szczególnie wartościowe 
będzie zdobywanie doświadczeń w tak różnych środowiskach: placówka anglojęzyczna, gdzie językiem 
macierzystym jest j. angielski oraz placówka, która naucza j. angielskiego metodą "zanurzania" (dwóch 
nauczycieli jednocześnie pracujących z dziećmi: w j. angielskim i ojczystym). Zagraniczne mobilności odbędą 
się do przedszkola w Irlandii i Niemiec. Zorganizowane zostaną 2 wyjazdy, w których weźmie udział 10 
przedstawicieli kadry edukacyjnej. Będzie to forma wizyt studyjnych i hospitacji jako najbardziej odpowiednia 
do zdobywania nowych umiejętności, dzielenia się własnymi doświadczeniami. Dobór partnera gwarantuje 
realizację celów i osiągnięcie założonych rezultatów. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47883 

Tytuł projektu Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu szkoły 

Beneficjent Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 

Instytucje partnerskie Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Schkeuditz, Niemcy 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 57 640,83 PLN 

Okres realizacji 24.02.2014 – 30.11.2014 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do 10 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestnikami będą nauczyciele kształcący 
młodzież w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich w szkołach w Toruniu i województwie kujawsko – 
pomorskim. Ta grupa nauczycieli potrzebuje szczególnego wsparcia w ramach projektu, gdyż w nowoczesnych 
szkołach zwraca się coraz większą uwagę na przygotowanie nauczyciela do realizowania programu nauki 
zawodu na wysokim poziomie, a nauczyciele tych zawodów potrzebują  nabyć konkretne umiejętności i 
kompetencje, nie tylko z zakresu metodyki nauczania, ale również uczenia się. Dobrze przygotowana kadra 
pedagogiczna, wyniki nauczania, wyposażenie szkoły, cała gama zajęć pozalekcyjnych nie znajdują swego 
realnego miejsca w środowisku bez wyjścia poza szkolne mury i zaprezentowania młodym ludziom, 
startującym w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich, nowoczesnej oferty w kształceniu. Uczestnictwo w 
projekcie  będzie okazją do wzbogacenia wiedzy i umiejętności merytorycznych nauczyciela, da możliwość 
konfrontacji własnych metod pracy i nauczania z metodami partnerów, umożliwi zaobserwowanie różnic 
międzykulturowych w pracy z uczniem. Uczestnicy projektu spotkają się z innym systemem nauczania, z inną 
kulturą i zwyczajami innego narodu. Celem projektu jest zdobycie nowych doświadczeń, przygotowanie 
uczestników do wykorzystania zdobytych doświadczeń oraz wiedzy na polskim rynku pracy, we własnych 
szkołach i rozpropagowanie ich na rynkach lokalnych a także podniesienie jakości i atrakcyjności szkół 
zawodowych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego. Ważnym aspektem będzie  wzmocnienie szkół 
zawodowych w prowadzeniu działań ukierunkowanych na dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów 
regionalnego i lokalnego rynku pracy i nowych założeń reformy oświaty w szkolnictwie zawodowym. W trakcie 
spotkań, warsztatów i seminariów nauczyciele poznają swoistość pracy oraz technologii wykorzystywanych w 
branży fryzjerskiej. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw gruntownie zmienia model kształcenia zawodowego na poziomie średnim – począwszy od 
wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów 
szkolnych, a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Reforma szkolnictwa 
zawodowego postawiła nowe zadania przed wszystkimi nauczycielami zaangażowanymi w sprawne działanie 
systemu oświaty. Największa odpowiedzialność spoczęła jednak na barkach nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, jako bezpośrednich realizatorów procesu edukacyjnego. Oni też w największej mierze odczuli 
konsekwencje zmian organizacyjnych, które wymusiły dostosowanie się do nowych warunków poprzez 
konieczność uzupełnienia wiedzy merytorycznej oraz kompetencji zawodowych – przyswojenie nowych metod 
pracy, celów i kryteriów ewaluacyjnych. Powstała nowa klasyfikacja zawodów, nowe podstawy programowe, 
wprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe, nowe formy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie - nauczyciele uczestniczący w projekcie porównają zmiany jakie zaszły w naszym systemie kształcenia 
z tym, co dzieje sie w kształceniu w szkołach partnerskich. Projekt realizowany będzie we współpracy z VITALIS 
Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH. Projekt przewiduje udział w tygodniowej mobilności 
zagranicznej 10 nauczycieli kształcących młodzież w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich. 

  



 

Numer projektu 2013-3-PL1-ESF03-47892 

Tytuł projektu Kształcenie bez granic – edukacja osób z dysfunkcją wzroku 

Beneficjent Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w 
Bydgoszczy 

Instytucje partnerskie Überregionales Sonder pädagogisches Zentrum für sehbehinderte Kinder, Wiedeń, 
Austria 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 81 213,6 PLN 

Okres realizacji 01.03.2014 – 31.01.2015 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu Kształcenie bez granic – edukacja osób z dysfunkcją wzroku” będzie 15 nauczycieli 
(K/M) specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille`a w Bydgoszczy, placówce kształcącej na różnych poziomach 
edukacyjnych (od 0 do 24 r.ż). Odbędą oni tygodniową wizytę studyjną w Ponadregionalnym Specjalnym 
Centrum Pedagogicznym dla Dzieci z dysfunkcją wzroku  w Wiedniu. Osoby te będą posiadały pełne 
kwalifikacje do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku, różny staż i doświadczenie zawodowe (od 2 lat wzwyż). 
Wśród uczestników będą nauczyciele różnych specjalności. W związku ze zmieniającą się rzeczywistością, 
potrzebami rynku pracy,  globalizacją i integracją międzynarodową kształcenie młodych ludzi w tym osób 
niepełnosprawnych, które są szczególnie zagrożone marginalizacją, dyskryminacją społeczną i zawodową 
wymaga stałej modyfikacji począwszy od edukacji przedszkolnej aż po kształcenie osób dorosłych. Do zadań 
nauczycieli należy doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty, stałe poszukiwanie rozwiązań, które podniosą 
jakość i skuteczność ich pracy. W Polsce osoby niepełnosprawne stanowią 12,2% ludności kraju (NSP 2011r.) i 
tylko 17% tej grupy jest aktywnych zawodowo. Ok. 20% (2009 r. US) dzieci w wieku do 7 r.ż. ma długotrwałe 
problemy zdrowotne związane z wzrokiem, słuchem, mówieniem, poruszaniem się. W świetle 
przedstawionych danych edukacja osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku, wymaga 
poszukiwania skutecznych metod rewalidacji i aktywizacji oraz korzystania z wiedzy, doświadczenia, rozwiązań 
stosowanych w krajach UE. Celem projektu w obszarze rozwoju zawodowego będzie podwyższenie 
kompetencji w zakresie metod edukacji, rewalidacji dziecka niewidomego na różnych poziomach edukacyjnych 
oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sposobów integracji i aktywizacji społecznej i zawodowej, 
uzupełnienie wiedzy na temat specjalistycznej bazy dydaktycznej, podniesienie umiejętności językowych. 
Celem projektu w obszarze rozwoju osobistego będzie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie 
komunikacji, pracy w zespole oraz umiejętności konfrontowania własnej pracy z warsztatem metodycznych 
nauczycieli innych placówek, poszerzenie wiedzy na temat kraju partnera. W czasie wizyty studyjnej 
nauczyciele w instytucji partnerskiej będą obserwować zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne, wymieniać 
doświadczenia z zakresu rozwiązań systemowych i pracy nauczyciela, obserwować funkcjonowanie dzieci z 
dysfunkcją wzroku w grupach rówieśniczych, obserwować  współpracę zespołów nauczycielskich, poznawać 
infrastrukturę miasta ze szczególnym uwzględnieniem dostosowań dla osób z dysfunkcją wzroku, poznawać 
sposoby aktywizacji zawodowej. Wizytę studyjną poprzedzi przygotowanie językowe, pedagogiczne i 
kulturowe uczestników. Uczestnicy otrzymają dokument Europass – Mobilność, który potwierdzi zdobyte 
kompetencje. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 
nauczania i rewalidacji dzieci z dysfunkcją wzroku na różnych etapach edukacyjnych, adaptowanie nowych 
rozwiązań na potrzeby placówki, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, wzrost umiejętności w zakresie 
pracy zespołów nauczycielskich, wymiana doświadczeń, podniesienie umiejętności posługiwania językiem 
obcym. Upowszechnianie doświadczeń odbędzie się poprzez pokazowe zajęcia koleżeńskie, wymianę 
doświadczeń w zespołach nauczycieli, spotkania z rodzicami i przedstawicielami samorządu lokalnego. 
Realizacja projektu i upowszechnienie rezultatów wpłynie na podwyższenie jakości pracy poszczególnych 
nauczycieli oraz całego zespołu SOSW nr 1 w Bydgoszczy. 

 

 

 

 

 



 

 

Projekty realizowane w podziale na województwa – konkurs 2013 
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