„CLIL – the key to success”
Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły
w Łodygowicach
w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój
Czas trwania projektu: od 28.08.2017 r. do 31.11.2018 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Program adresowany jest do
wszystkich nauczycieli oraz kadry zarządzającej Zespołu Szkół i Ogólnokształcących
im. Wł. Jagiełły w Łodygowicach.
Cele projektu:
- rozwój umiejętności komunikacyjnych z naciskiem na realizację projektów europejskich
- wprowadzenie nowych metod, technik,
dydaktycznych na zajęciach szkolnych

nowatorskich

rozwiązań

i

pomocy

- podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języków obcych i promocja klas
o profilu językowym, w których stosowana jest z powodzeniem metoda CLiL
- wzmocnienie współpracy międzynarodowej i zaangażowanie się całej społeczności
szkolnej w projekty eTwinning
- poprawa umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętność pracy w zespole
międzynarodowym podczas wizyt job shadowing w Wielkiej Brytanii i we Włoszech
- wprowadzenie procedur pracy z dziećmi emigrantów i re-emigrantów oraz stworzenie
im optymalnych warunków do dobrej edukacji
- rozwój umiejętności komunikacyjnych z naciskiem na realizację projektów europejskich
- promocja placówki w środowisku lokalnym i powiatowym
Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu są nauczyciele różnych specjalności, których celem jest nabycie
umiejętności językowych na poziomie minimum B1 oraz poznanie kluczowych zasad
metody CLIL i aktywny udział w przyszłościowych międzynarodowych projektach
eTwinning i wyjazdów typu job shadowing.
Kursy, w których beneficjenci wezmą udział w swoim programie będą wykorzystywać
różnorodne metody pracy takie jak: seminaria, warsztaty, wykłady, dyskusje, także
wizyty w miejscowych szkołach (możliwość porównania wyposażenia, poznania innego
systemu edukacyjnego) i wycieczek fakultatywnych. Program każdego kursu i wyjazdu
job shadowing będzie wcześniej negocjowany i zaakceptowany przez beneficjenta,
koordynatora i osobę odpowiedzialną za monitoring projektu w szkole.
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Opis działań:
Działania projektowe to przede wszystkim mobilności zagraniczne na kursy doskonalenia
zawodowego (kursy metodyczno-językowe) i wyjazdy typu job shadowing do Wielkiej
Brytanii i Włoch. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu kulturowym,
a nauczyciele innych specjalności niż język angielski także w przygotowaniu językowym.
Udział w projekcie pozwoli zoptymalizować warunki funkcjonowania ucznia w szkole
poprzez
indywidualizację
procesu
nauczania
(zgodnie
z
zainteresowaniami,
umiejętnościami i możliwościami ucznia) oraz pomoże wzbogacić proces dydaktyczny
poprzez stosowanie nowoczesnych metod (CLIL) i technologii informatycznych.
Nowe umiejętności pozwolą na pracę metodą projektu interdyscyplinarnego oraz edukacji
opartej na innowacjach pedagogicznych. Uczniowie skorzystają, poszerzając swoje
kompetencje językowe i społeczne oraz pogłębiając wiedzę o otaczającym ich świecie
i innych kulturach. Szkoła będzie miała jeszcze bogatszą ofertę edukacyjną i podniesie
się jej atrakcyjność.
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