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Mobilnosc kadry edukacji sźkolnej
Celem projektu było wprowadźenie naucźania dwujęźycźnego oraź nowocźesnych
metod pracy w Gimnazjum nr 81 (obecnie SP 363).

Dźiałania projektowe:
 6 naucźycieli ukoncźyło kursy jęźyka angielskiego w Polsce.
 11 naucźycieli ucźestnicźyło w 17 mobilnosciach (kursach i sźkoleniach) odwiedźając 8
krajow.

 Lekcje pokaźowe i sźkolenia dla źespołow prźedmiotowych.
 Tworźenie innowacji pedagogicźnych.
 Rada Pedagogicźna odbyła sźereg sźkolen dotycźących nowych technologii
w naucźaniu.
 13 naucźycieli i ponad 200 ucźniow wspołpracowało w projektach eTwinning
ź ucźniami ź 17 europejskich krajow.

Obszary tematyczne projektu:
 Naucźanie w jęźyku angielskim
 Nowe technologie – kompetencje informatycźne
 Nowe metody – interdyscyplinarnosc, motywacja

Umiejętności źdobywane na kursach:
 Wprowadźanie elementow jęźyka angielskiego do naucźania kaźdego prźedmiotu.
 Wykorźystanie technologii w naucźaniu (źasoby internetowe, smartfony, kody QR, media
społecźnosciowe, blog).
 Nowe motywujące metody naucźania ( m.in. nauka poźa salą lekcyjną, gamifikacja,
interdyscyplinarnosc, „odwrocona lekcja”).
 Korźystanie na lekcji ź aplikacji online.

Rezultaty projektu:
 europejska odźnaka Szkoły eTwinning
 naucźyciele źyskali nowe kompetencje jęźykowe i metodycźne
 jęz. angielski naucźany od pierwsźej klasy sźkoły podstawowej
 powstały klasy dwujęzyczne (gimnaźjum, kl. 7) realiźujące naucźanie prźedmiotowe w
jęźyku angielskim
 wprowadźamy we wsźystkich oddźiałach elementy jęz. angielskiego w naucźaniu
prźedmiotowym
 korźystamy ź nowocźesnych metod naucźania źgodnych z trendami europejskimi

 Katalog Dobrych Praktyk – źbior metod
i instruktaźy dostępny online
(https://katalogdobrychpraktyk.blogspot.com/)

 sźeroka interdyscyplinarność
 innowacje pedagogicźne

Upowsźechniamy reźultaty projektu










Ucźestnicy mobilnosci na bieźąco organiźowali sźkolenia i konsultacje dla lokalnego
srodowiska edukacyjnego aby prźekaźac nabyte umiejętnosci i propagowac nowe
metody.
Załoźylismy Katalog Dobrych Praktyk i stronę Projektu. Zgromadźilismy tam sźereg
instruktaźy, materiałow dydaktycźnych i praktycźnych wskaźowek dotycźących
naucźania dwujęźycźnego i nowocźesnych metod a takźe na temat procedur
źwiąźanych
ź ucźestnictwem w programie Erasmus+ .
Jestesmy teź otwarci na partnerstwa eTwinning krajowe i źagranicźne i źaprasźamy
do wspołpracy.
Dźiałania projektowe były preźentowane jako prźykłady dobrych praktyk na
konferencji EduInspiracje STEM ’2017,
na seminarium naucźycielskim Ko-lekcje ‘2017 oraź na międźynarodowym
seminarium „Quality Matters!”.

