VI Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
w okresie od 2017-09-01 do 2019-05-31
realizuje w ramach programu PO WERSE "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
(Akcja 1) finansowanego z Porgramu Operacyjnego
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

projekt pod nazwą
"How About Broadening Horizons"
o numerze: 2017-1-PL01-KA101-036377

OŚ PRIORYTETOWA IV INNOWACJE SPOŁECZNE
I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
DZIAŁANIE 4.2. PROGRAM MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ.
Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych, jak również
podniesienie kwalifikacji przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki
udziałowi w zagranicznych mobilnościach poprzez dofinansowanie wyjazdów głównie do
krajów członkowskich Unii Europejskiej. Beneficjenci mogą brać udział w kursach
szkoleniowych, job shadowing, konferencjach i seminariach.
Więcej informacji o programie PO WER pod adresem:
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna

VI LO w Białymstoku na co dzień kieruje się polityką otwartości, bliskie są nam wartości
europejskie i staramy się jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez UE.
Nie bez znaczenia projekt nazwano więc „How About Broadening Horizons?”,
bo VILO jest placówką, która doskonale rozumie wartość posiadania szerokiego spojrzenia
tak na kwestie kulturowe, jak i naukowe.

Projekt pozwoli placówce na jej lepszy odbiór w wymiarze lokalnym i regionalnym.
Nowatorskie metody wyróżnią ją, pozwolą na zyskanie opinii szkoły idącej z duchem czasu,
otwartej na Europę.
Konsekwencją realizacji projektu będzie także zagwarantowanie pozycji szkoły jako placówki
na poziomie europejskim.
Droga do osiągnięcia tego celu nie jest krótka, ale VI LO jest gotowe podjąć to wyzwanie.
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Nauczycielki VILO po szkoleniu
przywiozły głowy pełne pomysłów,
segregatory pękające w szwach
od notatek i materiałów, listę
kontaktów do zagranicznych szkół
oraz zapał do pracy.

Wymierna wartość edukacyjna, niezapomniane
wrażenia, wspaniali ludzie - z pewnością był to
bardzo efektywny wyjazd, który pozytywnie wpłynie
na podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole.

KURSY JĘZYKOWE
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MALTA
Jako oddech po całorocznej pracy
w szkole, zamieniłyśmy role i jako
uczennice wzięłyśmy udział w
szkoleniu jęz. angielskiego na
Malcie. Zajęcia, podczas których
doskonaliłyśmy język angielski,
odbywały się w 10-osobowych
grupach i prowadzone były przez
lektorów doskonale znających ten
język lub też rodowitych Anglików.

Dodatkowo dzięki róźnorodności kultur, w miłej atmosferze, poznawałyśmy
cały świat, ponieważ uczestnicy pochodzili z przeróżnych krajów
(np.: Brazylii, Czech, Turcji, Japonii, Korei Południowej, Rosji, Słowacji,
Holandii czy też Węgier) i chętnie opowiadali o swoich ojczyznach.

MALTA

Korzystając z kursu językowego na Malcie, nie tylko
powtórzyłam podstawy gramatyki angielskiej, odświeżyłam
i poszerzyłam słownictwo, ale też nabrałam większej pewności
siebie w praktycznym wykorzystywaniu języka. Poprawiłam
swoje umiejętności w zakresie słuchania i płynność wypowiedzi,
co, mam nadzieję, przyniesie efekty na polu zawodowym.

LONDYN

"Człowiek uczy się przez całe życie". Z takim
przeświadczeniem, tuż po zakończeniu zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 , wyjechały
nauczycielki VI LO do londyńskiej szkoły językowej
LSI Language Studies International.

Umiejętności językowe ćwiczone były podczas lekcji języka angielskiego oraz po
lekcjach - zwiedzając Londyn. Westminster, Big Ben, British Museum, Greenwich
i wiele innych znanych i mniej znanych miejsc.
Udział w projekcie umożliwił nam podniesienie kompetencji językowych, był
inspirującym doświadczeniem i wielką motywacją do dalszej wytężonej pracy.

LONDYN

Od 30.07 do 10.08.2018 dwie nauczycielki VI LO
(Katarzyna Jurczuk i Mirosława Biegluk)
uczestniczyły w kursie języka angielskiego w Londynie.

Dzięki kursowi, nasze kompetencje językowe i wiedza wzmocniły się. W przyszłości planujemy
kontynuować naukę języka na kolejnym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowolone z udziału w kursie i na
pewno wzięłybyśmy udział kolejny raz. Polecamy każdemu, kto chce się rozwinąć językowo.

DUBLIN

Przez dwa tygodnie (od 11 do 22 czerwca 2017) uczyłyśmy się języka angielskiego
w Centre of English Studies w Dublinie, w ramach projektu „Ponadnarodowej
mobilności kadry edukacji szkolnej”, finansowanego
z funduszy europejskich.
Zwiedziłyśmy klify Moheru oraz Howght oraz Trinity College, ogród botaniczny,
wszystkie dostępne muzea i galerie w Dublinie.
Irlandia nas zaczarowała – pięknem, wspaniałymi zajęciami językowymi, serdecznością ludzi,
wszechobecną muzyką i tańcem. Mamy nadzieję, że wykorzystamy nabyte przez nas umiejętności w
pracy a entuzjazmem będziemy zarażać grono pedagogiczne jeszcze przez długi czas.

