Projekt Mobilności kadry edukacji szkolnej,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120
współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego
nr umowy POWERSE- 2015-1-PL01-KA101-015345
W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele naszego Gimnazjum aplikowali o środki finansowe na
szkolenie kadry, złożyli wniosek do Fundacji Rozwoju Edukacji Szkolnej i otrzymali wsparcie
finansowe na ten cel.
Projekt pod nazwą Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją
jakości. realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu mobilność kadry edukacji szkolnej“,
Beneficjentem jest Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i w ramach jego realizacji 10 nauczycieli
pojedzie na szkolenie metodyczne "Stimulating Creativity through Cooperative Learning",
Pobudzanie kreatywności poprzez stosowanie metod nauczania we współpracy, do Hiszpanii.
Głównym celem Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-20120 jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez
przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych
mobilnościach.
. Celem projektu Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości
jest:
• Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wszystkich uczestników co pozwoli na
branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach metodycznych, obserwacji pracy szkół
w krajach Unii Europejskiej, pełnieniu roli opiekuna uczniów wyjeżdżających na wymiany czy
projekty zagraniczne, na korzystanie z wielu źródeł zasobów edukacyjnych dostępnych w
Internecie, często w języku angielskim
• Rozbudowanie warsztatu metodycznego o nowoczesne europejskie techniki nauczania min,
nauczanie kooperatywne, umiejętność wykorzystywania multimedialnej bazy dydaktycznej,
aktywizujące metody pracy zwiększające motywacje uczniów
• Rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii TIK w nauczaniu, poznanie
kultury innych krajów, aby zwalczać stereotypy i uprzedzenia, nadanie europejskiego wymiaru
kształcenia w placówce.
• Poprawa zdolności interpersonalnych oraz umiejętności pracy zespołowej, wzajemnego uczenia
się
• Poprawa umiejętności w zakresie ewaluacji własnej pracy i stosowanych metod dzięki
możliwości obserwacji najnowszych technik nauczania.
• Zdobycie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność.
• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia z wykorzystaniem nauczania kooperatywnego,
współpracę międzynarodową oraz szereg działań promujących praktyczne wykorzystanie języka
obcego, umiejętności informatycznych oraz wiedzy z innych przedmiotów.
• Nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach różnych programów min, w ramach

e-Twinning i poznanie nowych możliwości oraz inspiracji do dalszych działań
•Wprowadzenie nowych narzędzi i metod nauczania do prowadzenia cyklicznych zajęć
zawodoznawczych ,tak by ułatwić im , świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
•Prowadzenie warsztatów dla uczniów klas I, II i III dotyczących kreatywności, twórczego
myślenia, a także efektywnego uczenia się - chodzi o ich ciągły rozwój, doskonalenie się, osobiste
spełnienie, dążenie do świadomego bycia w społeczeństwie europejskim oraz o rozwój
zawodowy,

