GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃCU
W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY
EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW
INSTYTUCJONALNYCH”
W styczniu br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki w III rundzie
selekcyjnej konkursu 2013 w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.
Wniosek złożony przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu pt.
„W drodze od jakości do doskonałości.
From quality to perfection – The use of ICT in classroom teaching”
uzyskał pozytywną akceptację komisji konkursowej!
Trzecia runda selekcyjna okazała się najtrudniejsza, bo wpłynęło aż 137 wniosków z całego
kraju, a dofinansowaniu przyznano tylko trzydziestu instytucjom. Gimnazjum nr 1 uplasowało się na
9 pozycji w porządku selekcyjnym.
Na realizację projektu Gimnazjum nr 1 w Lublińcu uzyskało kwotę 59 806,53 złotych.
Urzeczywistnienie projektu będzie składało się z kilku etapów: przeprowadzenia rekrutacji
uczestników wg regulaminowych kryteriów, realizacji zindywidualizowanego przygotowania w
zakresie języka angielskiego, przygotowania kulturowego i pedagogicznego, organizacji mobilności
zagranicznej, wyjazdu do Turcji do Karabuku 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.
Projekt

jest odpowiedzią na rosnące potrzeby nauczycieli związane z koniecznością

wdrożenia innowacyjnych metod kształcenia odpowiadających oczekiwaniom ucznia XXI wieku,
przygotowania wychowanków do wykorzystywania narzędzi mobilnych w życiu codziennym, a w
przyszłości w pracy zawodowej.
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
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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.

Pobyt szkoleniowy za granicą pozwoli nie tylko na poznanie warunków pracy w szkole w
Turcji, ale również umożliwi poznanie środowiska lokalnego i jego korelacji ze szkołą.
Obserwacja nauczycieli pracujących w podobnych warunkach i w podobnym typie szkoły
umożliwi przeniesienie doświadczeń na grunt placówki macierzystej.
Doświadczenie, wiedza i umiejętności uzyskane dzięki udziałowi w projekcie przełożą się
na poprawę jakości naszej pracy jako poszczególnych nauczycieli oraz Gimnazjum nr 1 jako
nowoczesnej szkoły, dysponującej profesjonalną kadrą pedagogiczną. To z kolei zaowocuje
lepszym, pełniejszym wykształceniem naszych uczniów.
…………………………………………………………………………………………………..
Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach
projektów instytucjonalnych” realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form
podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur
organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. Projekt jest finansowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie
3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia
nauczycieli – projekty systemowe. Jest projektem pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu
Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (LLP), w którym zaadaptowane zostały procedury
programu sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany doświadczeń VETPRO) do szerszej
grupy docelowej programu Comenius.
Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas
staży i szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu
podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem
mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i
doskonalenia nauczycieli.
Więcej informacji na stronie:
http://pokl.frse.org.pl/projekty- instytucjonalne/article/Aktualnosci/lang:pl.
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