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Główne cele projektu:
- Podniesienie umiejętności językowych pracowników w celu kontynuowania
współpracy międzynarodowej i zwiększenia jej pozytywnego wpływu na budowanie
tożsamości europejskiej w naszej placówce.
- Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia (nowatorskość rozumiana,
jako to, czego jeszcze w danej szkole metodycznie nie wykorzystywano, co obudzi
lub wzmocni zainteresowanie ucznia danym zagadnieniem i będzie odpowiadało jego
potrzebom rozwojowym1) w celu podniesienia jakości kształcenia.
- Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie.
- Realizacja założeń Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.
Opis projektu:

1

1http://www.slideserve.com/magee-workman/dzia-ania-nowatorskie-innowacje,
18.05.2016, godz. 20.35

Projekt pod nazwą "International high 5 for teachers: together for innovations"
będzie realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich w latach
2016-2018 przez zespół pracowników. Poprzez otwarcie się kadry na konieczność
nauki języków obcych i rozbudzenie zainteresowania różnorodnością kulturową,
pragniemy wzmocnić jej motywację i skuteczność do poszukiwania nowego
spojrzenia na pracę nauczyciela, który będzie podążał za potrzebami uczniów. Aby
lepiej zrozumieć zachowania i motywację naszych uczniów będziemy poszukiwać,
również zagranicą, nowatorskich rozwiązań na lekcjach przedmiotowych, by
dostarczyć uczniom również przyjemności z nauki. Realizacji tych celów będą
służyły spotkania warsztatowe dla nauczycieli o motywacji, nowatorstwie,
wielokultorowości Europy w połączeniu z aktywnością sportową i oczywiście nauką
języka obcego. W ideę projektu na terenie naszej placówki zaangażowana zostanie
większa część grona pedagogicznego, natomiast najsilniej zmotywowani/ne
nauczyciele i nauczycielki do nauki języka obcego i poszukiwania ciekawych
pomysłów, wyjadą na 26 szkoleń (językowe lub tematyczne) do Wielkiej Brytanii, na
Maltę i Hiszpanii. Te osoby będą przede wszystkim odpowiedzialne za poznanie
innych europejskich systemów edukacyjnych i przeniesienie dobrych praktyk (m.in.
CLIL) na grunt naszej szkoły.

"Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę"
św. Augustyn Aureliusz Augustyn z Hippony.

