
 

Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Główny cel projektu: nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez 

przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w 

zagranicznych mobilnościach 

Tytuł projektu: „Współpraca międzynarodowa drogą do efektywnego nauczania”. 

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA101-023802 

Dofinansowanie projektu: 36760,77 PLN 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.12.2017 r. 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie została beneficjentem 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt „Współpraca międzynarodowa drogą do efektywnego nauczania” jest 

realizowany od 01.09.2016 r i  trwać będzie przez 16 miesięcy. 

 Celem projektu jest promowanie nauki języków obcych, wzbogacenie warsztatu pracy 

nauczycieli o innowacyjne metody nauczania, rozwijanie umiejętności stosowania nowych 

technologii, rozwijanie współpracy międzynarodowej, podniesienie poziomu umiejętności 

uczenia się, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych.  

W ramach projektu  trzech nauczycieli naszej szkoły  weźmie udział w  szkoleniach 

językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii.  

Istotnym elementem szkoleń jest ich międzynarodowy wymiar. 

Instytucją partnerską w programie jest Bell Homerton Cambridge w Wielkiej Brytanii. 

 



 
 

 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Główny cel projektu: nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry 

pracującej w placówkach  oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. 

 

Tytuł projektu: Bringing British Culture to Life 

 

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA101-024276 

 

Dofinansowanie do projektu: 133 616,24 PLN 

 

Czas trwania projektu: 15.12.2016 – 15.03.2018 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie  bierze udział w projekcie finansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt  ”Kultura brytyjska w rzeczywistości”  jest realizowany od 15.12.2016r. i trwać będzie 

przez 15 miesięcy. 

 

Cele projektu: 

 podniesienie jakości pracy i wyników nauczania. 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poziomu nauczania 

poprzez wykorzystanie nowych technik, dzięki znajomości języka możliwe będzie 

rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii i wprowadzenie 

jej w życie codzienne. 

 uzyskanie dostępu do najnowszych rozwiązań i trendów w metodyce nauczania 

technikach i możliwościach aktywizacji ucznia, wpływu na motywację, podniesienie wyników 

nauczania poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie najnowszych technologii 

informacyjnych. 

 podwyższenie umiejętności językowych, szczególnie wymowy i słownictwa, wzbogacenie 

warsztatu metodycznego, rozwinięcia twórczego, kreatywnego podejścia do uczenia                       

i nauczania języka.  

 wzrost poziomu świadomości i zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych wśród 

uczniów do roli obywatela wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego 

społeczeństwa europejskiego. 

 tolerancja otwartość wobec innych kultur i narodów. 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 rozwój umiejętności, wdrożenie nowych metod i przełamanie bariery językowej, 

 poznanie systemów oświaty obowiązujących w innych krajach europejskich co stworzy 

możliwość nawiązania współpracy, wykorzystania gotowych, sprawdzonych wypracowanych 

przez innych rozwiązań problemów i wyzwań z którymi spotykają się w swojej pracy. 

 poznanie nowatorskich metod pracy z uczniem, w tym z uczniem niepełnosprawnym, 

 wprowadzanie metody CLIL podczas uczenia różnych przedmiotów. 

 

W ramach projektu szesnastu nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach językowo            

-metodycznych w Wielkiej Brytanii. 

Istotnym elementem szkoleń jest ich międzynarodowy wymiar. 


