
  
 

 

Projekt pt.”Międzynarodowa Szkoła” skierowany jest do nauczycieli 
pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, a zdobytą na szkoleniach 
wiedzę będą mogli wykorzystać praktycznie podczas swoich zajęć lekcyjnych. 
Cele projektu zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami naszej szkoły. Naszym 
zamiarem jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z innowacyjnymi 
metodologiami i technologiami oraz wykorzystanie tej wiedzy na wiele 
możliwych sposobów, podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
posługiwania się językiem angielskim, zdobycie i poszerzenie umiejętności 
zarządzania i realizacji projektów międzynarodowych oraz promowanie uczenia 
się języka angielskiego wśród młodzieży licealnej i ich rodziców. 
W projekcie "Międzynarodowa szkoła" weźmie udział 14 nauczycieli, którzy 
odbędą kursy  metodyczne w języku angielskim. Wybrani nauczyciele 
reprezentują różny zakres kształcenia przedmiotowego: angliści, chemik, 
biolog/geograf, nauczycielka historii i języka angielskiego, poloniści, nauczyciele 
wychowania fizycznego, informatyk. Jest to celowy wybór, który zapewni lepszą 
jakość współpracy nauczycieli różnych przedmiotów w osiąganiu celów 
dydaktycznych. Uczestnictwo naszych nauczycieli w kursach będzie miało 
długoterminowy wpływ na samych partycypujących, naszą szkołę, uczniów, 
innych pracowników, rodziców oraz środowisko lokalne i regionalne. 
Nauczyciele podniosą i poszerzą swoje kompetencje interpersonalne oraz 
opracują oryginalny system pracy poprzez wdrażanie mikronauczania podczas 
zajęć lekcyjnych, innowacyjnych metodologii i technologii informacyjno-
komputerowych. Zachęci to i zmotywuje uczniów do bardziej rzetelnego i 
intensywnego uczestnictwa w lekcjach i rozwijania swoich możliwości. Nabycie 
nowych kompetencji i doświadczeń w ramach tego projektu ma również 
ogromne znaczenie dla rozwoju zawodowego uczestników jak i osobistego. 
Uczestnicy nabędą nową wiedzę i umiejętności, zwiększą swoje kompetencje 
zawodowe, otwartość i mobilność przestrzenną, podniosą poziom znajomości 
języka angielskiego oraz poszerzą umiejętności interpersonalne takie jak 
tworzenie autoprezentacji, praca w międzynarodowym zespole. Dzięki 
przeprowadzonym mobilnościom zagranicznym uczestnicy projektu będą mieli 
również możliwość poznania kultury i uwarunkowań społecznych innego kraju. 



Wymiana doświadczeń wpłynie także na ich rozwój osobisty oraz podniesie 
motywację do dalszego kształcenia. Dla szkoły, w której pracują korzyścią 
będzie wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, poznanie 
praktycznych rozwiązań stosowanych w ubieganiu się i zarządzaniu projektami 
europejskimi, nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju i realizacji 
dalszych projektów, możliwość przeniesienia na grunt własnej instytucji 
najlepszych rozwiązań i standardów w dziedzinie realizacji projektów 
europejskich i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty 
według nowoczesnych zagranicznych standardów. 
Mobilności zagraniczne jakie planujemy przyczynią się do podniesienia i 
wzrostu prestiżu naszej szkoły jako placówki kompetentnej, dorównującej 
standardom europejskich placówek, zyskamy przez to więcej możliwości do 
współpracy na forum międzynarodowym. 
Mamy nadzieję, że podejmowanie zagranicznych szkoleń stanie się w 
przyszłości pewną normą i wpisze się na stałe w strategiczny rozwój naszej 
placówki. 
Nasz udział w projekcie będzie promować ideę współpracy międzynarodowej 
na forum lokalnym oraz zacieśni współpracę między nauczycielami przez 
wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk. Osiągnięcie powyższych 
celów stanie się możliwe tylko dzięki udziałowi naszych nauczycieli w 
zagranicznych szkoleniach. 


