Projekt
"Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku"
był

skierowany

do

nauczycieli

języka

angielskiego

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Projekt zakładał wyjazd czterech
nauczycieli w terminie 01-06-2016-31-12-2017 na szkolenia zagraniczne do
Wielkiej Brytanii i Irlandii - Anglolang Academy of English, Scarborough, Wielka
Brytania, i Alpha College, Dublin, Irlandia.
Celem projektu było kształcenie umiejętności i zdobywanie wiedzy z zakresu
wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie kształcenia zawodowego
i ogólnego młodzieży. Projekt przewidywał: zastosowanie narzędzi Google w
klasie, zastosowanie Free Web 2.0 takich jak Prezi, Voki i innych aplikacji,
wykorzystanie platformy Moodle w klasie, wspieranie rozwoju praktyk
pedagogicznych związanych z teleinformatyką, podcasting, vodcasting i innych
nośników multimedialnych w klasie, tworzenie multimedialnych projektów o
charakterze pedagogicznym, wspieranie projektów poprzez techniki produkcji
multimedialnych i zdobywanie umiejętności w zakresie teleinformatyki,
korzystanie z tablicy interaktywnej na lekcji, opracowanie standardu dobrych
praktyk, zachęcanie do wymiany punktów widzenia, umożliwienie uczestnikom
wymiany doświadczeń, poznawanie kultury uczestników kursu a także lokalnej,
propagowanie własnego regionu i szkoły za granicą, doskonalenie umiejętności
i kompetencji językowych oraz interpersonalnych. Uczestnicy projektu wzięli
udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, otwartych dyskusjach, dzięki
którym uzyskali gotowe pomysły i strategie do wykorzystania na zajęciach
z uczniami. Starannie wybrane szkolenia i kursy wsparły ustawiczny rozwój
nauczyciela, tak aby był on w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed
nim nowoczesny system edukacji. W/w kursy przyczyniły się do realizacji

zamierzeń zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły, tj. nieustannego
rozwoju szkoły poprzez doskonalenie kadry nauczycielskiej, co ma wymierny
wpływ

na

jakość

świadczonych

usług

edukacyjnych

w

placówce.

Długoterminową korzyścią mobilności będzie dla ZSP Nr 3 w Siedlcach
zwiększenie jej konkurencyjności oraz zainteresowanie większej liczby
potencjalnych uczniów ofertą szkoły. Poza tym, wymiar wyjazdów był
wielopłaszczyznowy i zawierał aspekt edukacyjny, kulturowy, pedagogiczny,
informatyczny, językowy, społeczny, historyczny, a nawet przyrodniczy.
Wszyscy nauczyciele biorący udział w mobilności uzyskali certyfikaty EuroPass
oraz dyplomy ukończenia wybranych przez siebie kursów.
Jakość pracy nauczycieli w placówce również uległa poprawie, ponieważ mogą
oni korzystać z zakupionych przez siebie, jednakże na rzecz szkoły, sprzętów
biurowych, które były potrzebne do odbycia kursów i przygotowania się do
nich.
Biorąc udział w szkoleniach, nauczyciele mieli okazję poznać wielu ciekawych
ludzi z innych krajów europejskich, wymienili z nimi swoje poglądy dot.
wspólnego zawodu oraz przedyskutowali stereotypy dot. swoich krajów.
W małej

społeczności

europejskich

„ambasadorami” swojego kraju.

kursantów

nasi

nauczyciele

byli

