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 Zespół Szkół  w Dubience to szkoła publiczna ponadpodstawowa, której głównym 

celem   jest  zwiększenie  jakości i atrakcyjności kształcenia, kompetencji kadry 

pedagogicznej,  rozwijanie uzdolnień informatycznych, a także poszukiwanie nowych metod 

zwalczania ciągle istniejącego problemu przedwczesnego rezygnowania z  edukacji szkolnej 

przez młodzież. A cele te realizuje poprzez wzięcie udziału w projekcie realizowanym            

w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w obszarze 

edukacji szkolnej Śmiałym krokiem ku Europie Projekt  realizowany jest w latach 2018-2020 

dzięki niemu szkoła podnosi jakość pracy we wskazanych obszarach  oraz rozpoczyna 

współpracę międzynarodową. 

 

 Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”         

w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej 

osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy 

i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. 
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod 

nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwala na  osiągnięcie głównego celu 

projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach 

wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. 

Wspierane działania 

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza 

standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą 

uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych: 

• prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwala 

nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się edukacją szkolną na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą; 

• zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się 

edukacją szkolną; 

• Obserwacja pracy (job shadowing) : zapewnia nauczycielom, członków kadry 

kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia pewnego okresu za 

granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie 

edukacji szkolnej. 

 

      W projekcie Śmiałym krokiem ku Europie bierze udział 5 uczestników. Są to nauczyciele 

języków obcych  oraz przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i mundurowo-

sportowych. Nauczyciele ci charakteryzują się dużym doświadczeniem zawodowym                

i pedagogicznym, są to także osoby, które ciągle podnoszą  kwalifikacje oraz poszerzają 

swoje horyzonty. Celem nadrzędnym projektu jest podejmowanie i rozpowszechnianie 

innowacyjnych metod nauczania, co wiąże się z doskonaleniem umiejętności 

komunikacyjnych w języku angielskim: 



 

-English for Teachers –Methodology and Language Development, 

- Blended Learning, 
Discovering Renaissance Art in Florence & Social Media in the Classroom, 

- 21st century Teaching: competence based education, soft skills and creativity, 

- There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning 
&Integrating Creativity and Innovation into Teaching, 

- Teacher Placement Plus. 
      

  Realizacja projektu jest dla nas ogromną szansą na podniesienie jakości pracy szkoły.   

Poprzez udział w szkoleniach metodycznych  nauczyciele  mogą poznać nowoczesne formy    

i aktywizujące metody pracy, dzięki którym lekcja mogą stać się jeszcze bardziej ciekawe        

i zajmujące. Kadra nauczycielska ma możliwość wymiany doświadczeń na najwyższym 

poziomie, korzystając z wiedzy liderów w różnych dziedzinach. Wymieniając się 

sprawdzonymi metodami i formami pracy, nauczyciele będą mogli  wzbogacać swój warsztat 

pracy, co nada pracy nauczyciela wymiar europejski. Poza tym udział w szkoleniu pozwoli na 

nawiązanie kontaktów z międzynarodową kadrą nauczycielską, jak i instytucjami, co 

zaowocować może współpracą międzynarodową szkół, chociażby poprzez realizację 

wspólnych projektów, wymianę międzynarodową Akcja KA2. Doskonalenie zawodowe poza 

granicami kraju podkreśli europejski charakter placówki, która otwarta jest na różnorodne 

formy pracy i współpracy w dziedzinie nauczania języków obcych. Zdobywając wiedzę poza 

granicami kraju stajemy się  rzecznikami danego państwa, przekazując wiedzę o swoim 

państwie i narodzie, przyjmując z szacunkiem zwyczaje i tradycje innych narodów, ucząc się 

tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. 

Program szkoleń obejmuje prezentację szkół i ich osiągnięć, co w przyszłości zaowocuje 

nawiązaniem współpracy pomiędzy nimi. Również prywatne kontakty nauczycieli w trakcie 

szkolenia lub po jego zakończeniu mogą przyczynić się do zawiązania współpracy pomiędzy 

placówkami. 

 Nowe formy pracy wzbogacone najnowszymi osiągnięciami technologicznymi zainteresują 

uczniów przedmiotem. Uczniowie z naszych szkół  będą mieli okazję uczestniczyć                 

w projektach międzynarodowych, będą mogli wykorzystać znajomość języka  w kontaktach      

z uczniami z innych krajów. Będą mieli równe szanse rozwoju, takie  jak mają dzieci               

z terenów miejskich oraz dzieci całej Unii Europejskiej. Pozwoli to na wyrównywanie szans    

a  uczniowie staną się bardziej tolerancyjni i otwarci na różnorodność kulturową. 
 


