
Wniosek ”Kadra z Klasą” umiesz-

czony na liście rezerwowej akcji 1 

sektora Edukacja szkolna progra-

mu Erasmus+ konkurs 2016  

w dniu 25 października 2016 r. 

został zatwierdzony do realizacji 

ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) w ramach 

projektu „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej”,  realizowa-

nego w trybie pozakonkursowym, 

którego beneficjentem jest FRSE. 

Projekt będzie realizowany na za-

sadach programu Erasmus+ 

przez 19 miesięcy: 15.11.2016 r.  

—14.06.2018 r.  Głównym celem 

projektu jest podniesienie jakości 

pracy szkoły poprzez doskonale-

nie warsztatu pracy nauczycieli 

biorących udział w szkoleniach. 

Nauczyciele będą uczestniczyć  

w kursach  metodycznych z języ-

ka angielskiego i niemieckiego,  

szkoleniach informatycznych i ję-

zykowych, a kadra zarządzająca 

weźmie udział w międzynarodo-

wych warsztatach. Doskonalenie 

uczestników będzie się odbywać 

poprzez  wymianę doświadczeń  

z nauczycielami  z innych krajów, 

podnoszenie kompetencji przez ka-

drę zarządzającą szkołą mającą 

możliwość udziału w kursach opar-

tych na metodach i technikach wy-

korzystywanych w innych syste-

mach edukacyjnych, a także po-

przez podniesienie umiejętności 

językowych nauczyciel i  ZSP  

w Brzeźnicy. W mobilnościach bę-

dzie uczestniczyć 21 nauczycieli. 

Nr 1/2017 

Umowa na mobilności w projekcie 
„Kadra z Klasą” zawarta 

10.02.2017 r. 
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Od 13 lutego rusza przygotowanie językowe  

Przed warsztatami ICT, 

wizytami studyjnymi  

i kursami doskonalący-

mi znajomość języka 

nauczyc i e l e  będą 

uczęszczać na kursy  

z języka angielskiego i 

niemieckiego, które  

w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo będą się 

odbywać w budynku 

szkoły po lekcjach  

w poniedziałki i środy. 

Zajęcia będą prowadzo-

ne metodą bezpośred-

nią (Direct Method) 

przez lektorów szkoły 

Helper International  

z Wadowic wybranej 

na drodze przetargu 

ofertowego. Osoby  

z listy rezerwowej 

projektu również za-

praszamy do udziału 

w zajęciach.  



Tygodniowe warsztaty meto-
dyczne z języka niemieckiego 
będą się odbywać w Internatio-
nale Sprachschule TANDEM 
HAMBURG. W wakacyjnym  
szkoleniu od 10. do 14 lipca 
2017 r. wezmą udział 3 nauczy-
cielki języka niemieckiego. Na-
uka w kraju niemieckojęzycznym 
ma tę przewagę nad podobnymi 
szkoleniami krajowymi, że za-
pewnia nie tylko wsparcie meto-
dyczne w czasie zajęć, ale umoż-
liwia odświeżenie i ćwiczenie 
języka niemieckiego przez cały 
okres pobytu. Nasiąkanie zaś 
kulturą i praca w grupach z na-
uczycielami z innych krajów 
pozwolą na wzbogacenie warsz-
tatu nauczyciela. 

Sześcioro uczestników pro-
jektu,  którzy pragnęliby 
poszerzać swoje wiadomości 
z nauczanego przez siebie 
przedmiotu korzystając  
z aktualnych źródeł w języ-
ku angielskim oraz realizo-
wać projekty międzynarodo-
we ze swoich przedmiotów, 
weźmie udział w szkole-
niach podnoszących umie-
jętności z języka angielskie-
go. Kurs krajowy, który 

Na kurs dotyczący wykorzy-
stania technologii ICT poje-
dzie 6 nauczycieli, którzy po 
pierwsze znają język angielski 
w stopniu co najmniej komu-
nikatywnym (B1), a po  dru-
gie -  chcieliby w swojej prak-
tyce szkolnej korzystać z naj-
nowszych aplikacji edukacyj-
nych. Udział w kursie pozwo-
li im nie tylko podnieść kom-
petencje ściśle zawodowe, ale 
i językowe. 

 

podejmą od lutego, pozwoli 
im na poznanie  języka  
w zakresie umożliwiającym  
podjęcie mobilności. Inten-
sywny kurs językowy   
w szkole ETI Malta w gru-
pie o międzynarodowym 
składzie, nie tylko pozwoli 
im na kontynuację nauki, ale 
też zapewni doskonałe miej-
sce do nawiązania kontak-
tów na przyszłe partnerstwa 
międzynarodowe. 

Warsztaty ICT i nauka języka angielskiego 

ul. A. Gorczyńskiego 1 

34-114 Brzeźnica 

Zespół Szkolno -
Przedszkolny w Brzeźnicy  

Tel.: +48 338792745 

Faks: +48 338792745 

E-mail: sekretariat@zspbrzeznica.pl 

Kadra z Klasą 

Jesteśmy w sieci! 

.zspbrzeznica.pl 

Szkolenia metodyczne z języka niemieckiego 

 

Kurs "Technology Enhan-
ced Learning" zapewni na-
uczycielom poznanie narzę-
dzi ICT,  umożliwi dalszą 
wymianę doświadczeń   
z uczestnikami kursu w ra-
mach sieci współpracy. Naj-
nowsze aplikacje urozmaica-
jące lekcje i wspomagające 
pracę nauczyciela będą  
z pewnością przydatne  
do lepszego i ciekawszego 
przygotowania zajęć.  


