PROJEKT ZAGRANICZNEJ MOBILNOŚCI
„ROZWÓJ

ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DROGĄ DO SUKCESU”

Nasza Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie realizuje projekt
zagranicznej mobilności Erasmus KA-1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zdobycie kompetencji
językowych i kulturowych przez naszych nauczycieli i przekazanie ich naszym uczniom w toku lekcji
planowych oraz zajęć dodatkowych. Zrealizują oni ten cel poprzez wzbogacenie metod pracy, a
ich lekcje będą prowadzone w sposób innowacyjny i twórczy. Będą wdrażane innowacje
pedagogiczne, co wiąże się udoskonaleniem metod nauczania różnych przedmiotów czy
poszerzaniem palety różnorodnych środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów.
Ponadto zintensyfikuje się stosowanie technologii cyfrowych w nauczaniu wszystkich
przedmiotów.
Do projektu przystąpiło dziesięciu nauczycieli pierwszego i drugiego etapu
edukacyjnego. Pomyślną rekrutację przeszło ośmiu nauczycieli, którzy wyjadą na dwutygodniowy
kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii w okresie wakacyjnym 2017 roku. Po zakończonej
mobilności nauczyciele ci, od nowego roku szkolnego 2017/2018 wdrożą innowacje pedagogiczne,
wzbogacając nauczanie swoich przedmiotów o elementy języka angielskiego, być może też o
nauczanie dwujęzyczne. Wprowadzanie elementów języka angielskiego na różnych przedmiotach
wzmocni u uczniów motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych, niezbędnych do
ich praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Zastosowanie nabytych przez
nich umiejętności konwersacji w języku angielskim uatrakcyjni zajęcia o nowe słownictwo w
nauczanych przez siebie przedmiotach. Uczniowie wzbogacą swój zasób słownictwa czy wiedzy o
kulturze europejskiej. Postawa nauczycieli, którzy podjęli się odważnego wyzwania aby uczyć się i
doskonalić znajomość języka angielskiego w Wielkiej Brytanii będzie wzorem dla wielu uczniów.
Zestaw programów szkolnych w sierpniu 2017 roku – zostanie wzbogacony o nowe programy oraz
innowacje pedagogiczne, które skonstruują nasi nauczyciele: finaliści projektu „Rozwój zawodowy
nauczyciela drogą do sukcesu”. Wprowadzone zmiany dotyczące metod pracy, wdrożone
innowacje pedagogiczne i programy pozytywnie wpłyną na jakość pracy całej szkoły. Dzięki
podniesieniu kompetencji językowych większa liczba nauczycieli i uczniów weźmie aktywny udział
w projektach międzynarodowych. Wszyscy będą mogli wymienić swoje doświadczenia, rozwijać
umiejętności językowe i poznawać kulturę innych krajów europejskich. Poprzez wprowadzenie
elementów języka angielskiego w wielu przedmiotach - nauczanie w naszej szkole będzie
efektywniejsze i skuteczniejsze, a uczniowie uzyskają lepsze wyniki edukacyjne. Podwyższone
umiejętności językowe uczniów, zdobyta wiedza kulturowa da im szansę na lepsze jutro oraz
wiedzę o edukacji za granicą. Nasze działania w ramach projektu„ Rozwój zawodowy nauczyciela
drogą do sukcesu” służą pokonaniu barier komunikacyjnych naszych uczniów i nauczycieli dla
wspólnego dobra jakim jest lepsza przyszłość naszych dzieci i stworzenie im możliwości
pełniejszej i lepszej samorealizacji. Ułatwi naszym uczniom osiąganie celów w ich przyszłym życiu.

