Streszczenie projektu i jego rezultaty
Projekt "Nauczyciel w Europie - podnoszenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy" przeznaczony był dla kadry pedagogicznej i
pracowników administracyjnych. Zakładał podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry w
ramach Akcji KA1 w programie Erasmus+. Cele projektu:
- poprawa jakości pracy szkoły w oparciu o wiedzę zdobytą podczas mobilności
zagranicznych kadry,
- podniesienie jakości działao na korzyśd uczniów,
- wzrost kompetencji językowych, metodycznych i osobistych pracowników,
- zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej,
- promowanie postawy otwartości, zrozumienia i wrażliwości na różnorodnośd kulturową,
socjalną i językową,
- podniesienie motywacji i zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
- umiędzynarodowienie placówki, nawiązanie kontaktów ze szkołami europejskimi,
- zbudowanie podstaw do realizacji kolejnych projektów w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział siedemnastu pracowników szkoły, szesnastu nauczycieli i
księgowa, którzy uczestniczyli w 19 mobilnościach zagranicznych. Nauczyciele języków
obcych wzięli udział w następujących szkoleniach:
"Formation de coordinateur pédagogique" (CAVILAM Alliance française, Vichy, Francja)
"From Pronunciation to Storytelling: from phonemes to fluency with Adrian Underhill" i
"Contemporary English" (Bell Teacher Campus, Homerton College, Cambridge, UK)
"Deutsch für Lehrkräfte" (Instytut Goethego, Getynga, Niemcy)
"Formations pour les professeurs" (CAVILAM Alliance française, Vichy)
"Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht" (Institut für Internationale Kommunikation,
Düsseldorf, Niemcy)
"Methodenwerkstatt: Landeskunde Österreich” (KulturKontakt, Graz i Raach im
Hochgebirge, Austria)
Nauczyciele matematyki, informatyki, fizyki, przedsiębiorczości, WF oraz nauczycielka
bibliotekarka opiekunka SU, nauczycielka niemieckiego i księgowa szkoły doskonalili
znajomośd języka angielskiego:
"Effective English + 15" (Bell, Londyn, UK)
"Fluency & Language Development for Educational Staff" (ETI, St Julian's, Malta)
"Language Improvement for Teachers"( Bell Teacher Campus, Cambridge, UK)
"General English+5 Up-Int" (BELS Gozo, Kercem, Malta)
"General English+5 Pre-Int" (BELS Gozo, Kercem, Malta)
Nauczycielka matematyki i nauczyciel chemii doskonalili swój niemiecki:
"Deutsche Sprache und Kultur” i "Deutsch Naturwissenschaften und Technik" (Uniwersytet
Alberta Ludwika, Freiburg, Niemcy)

Nauczycielki angielskiego i francuskiego rozwinęły znajomośd włoskiego i hiszpaoskiego:
"Superintensive+5" (Scuola Leonardo da Vinci, Florencja, Włochy)
"Curso de Espanol" (Giralda Center, Sewilla, Hiszpania)
Głównym rezultatem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły z naciskiem na podniesienie
jakości edukacji w zakresie nauczania języków obcych. Podniesienie kwalifikacji
metodycznych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz poprawa
kompetencji językowych u pozostałych pracowników potwierdzone dokumentami Europass
Mobilnośd. Wdrożone zostały nowe metody nauczania z wykorzystaniem TIK i wzrosła
zdolnośd szkoły do działania na poziomie unijnym. Od października 2016 roku realizujemy
wspólnie ze szkołą turecką projekt "Richtung:Erfolg!" w ramach programu Erasmus+ KA2
Edukacja Szkolna. Ponadto, szkoła zrealizowała dwa nagrodzone krajowymi i europejskimi
odznakami jakości projekty na platformie eTwinning. Projekt "Does the Earth have borders?
Migration and Human Rights", w którym nasi uczniowie pracowali wspólnie z rówieśnikami z
Włoch, Niemiec, Grecji i Tunezji, został wyróżniony w tegorocznym konkursie o Nagrody
Europejskie eTwinning 2017 w kategorii specjalnej Nagroda Śródziemnomorska.
Potencjalne korzyści długofalowe to podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły i jakości
współpracy międzynarodowej. Pogłębienie postaw otwartości, szacunku i tolerancji wśród
pracowników i uczniów szkoły.

