Projekt „Bliżej nowoczesności , bliżej Europy” realizowany w „Computer College” w Koszalinie w ramach projektu “ Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.

Program Erasmus+ może zapewnić szkole udział w dofinansowanych możliwościach uczestnictwa
w międzynarodowych działaniach, przynosząc trwałe korzyści dyrektorom placówek, uczniom,
nauczycielom, szkole i szerszej społeczności. Dofinansowanie jest dostępne w postaci grantów, których
celem jest wspomaganie działań wspierających edukację i szkolenia w placówce.

PROGRAM ERASMUS+
w Computer College Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie
Akcja 1- Mobilność Edukacyjna
Nazwa beneficjenta: Computer College Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
www.cc.edu.pl
Wniosek numer:

POWERSE-2017-1- PL01-KA101- 035637

Typ akcji:

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Tytuł projektu:

„Bliżej nowoczesności, bliżej Europy”

Kwota dofinansowania: 10788,00 Euro
Czas trwania projektu:

15 miesięcy (01.10.2017 – 31.12.2018 r. )

Koordynator projektu:

Krzysztof Krauza

Kraje mobilności :

Wielka Brytania, Malta

Uczestnicy mobilności:
Małgorzata Śliwińska – dyrektor Szkół Computer College
Krzysztof Krauza

– nauczyciel doradca zawodowy

Marta Włodarczyk

– nauczycielka języka angielskiego

Andrzej Cieślar

– nauczyciel przedmiotów informatycznych
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Instytucje przyjmującę:
1. Sprachcaffe Malta St. Julians, SCI Travel LTD, Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malta
http://www.sprachcaffe.com/polski/study_abroad/language_schools/malta/main.htm
2. Edibutgh School of English, 271 Canongate, Edingurgh, EH8 8BQ
http://www.edinburghschoolofenglish.com/
3. Executive Training Institute ESE Building Paceville Avenue STJ3103 St. Julian
http://www.etimalta.com/teacher-training/erasmus/
4. Language Studies International 19-21 Ridgmount Street WC1E 7AH Londyn
http://e-learning.lsi.edu/

Cele projektu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej.
Zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych.
podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się.
Rozwój kompetencji społecznych i kulturowych.
Rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT: wykorzystania narzędzi informatycznych.
Porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich.
Zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania metodą CLIL.
Zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju
osobistego.
9. Potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji
programów autorskich.
10. Nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod
nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej
Europy.
Harmonogram działań w projekcie
„Bliżej nowoczesności, bliżej Europy” projekt realizowany w latach 2017- 2018
w Computer College Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie
Etap 1 – Inicjacja projektu
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą programu Erasmus+ .Mobilność kadry edukacji
szkolnej akcja KA1 - wrzesień 2016
2. Powołanie koordynatora projektu - wrzesień 2016
3. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli
w programie - wrzesień 2016 r.
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Etap 2 – Organizacja projektu
1. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły

październik 2016 r.

2. Ewaluacja - ankieta skierowana do nauczycieli
Computer College w Koszalinie
listopad 2016 r.
3. Opracowanie i złożenie wniosku
styczeń - marzec 2017 r.
4. Powołanie komisji rekrutacyjnej
listopad 2016
5. Rekrutacja do projektu
grudzień 2016
6. Ogłoszenie listy beneficjentów
grudzień 2016
7. Wybór zespołu projektowego
grudzień 2016
8. Przydzielanie prac i zadań zespołowi projektowemu
styczeń 2017
9. Opracowanie i złożenie wniosku
styczeń 2017 - luty 2017 r.
10. Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu
11. Powiadomienie uczestników projektu o przyznaniu
dofinansowania i możliwości realizacji projektu
lipiec 2017
12. Podpisanie umowy z Agencja Narodową
sierpień 2017
13. Wybór kursów metodycznych i językowych
wrzesień - październik 2017
14. Opracowanie harmonogramu projektu
wrzesień 2017
15. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu
wrzesień 2017
16. Uzgodnienie zasad komunikacji
październik 2017
17. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania) październik 2017
18. Opublikowanie informacji o projekcie
październik 2017
19. Podpisanie umów z beneficjentami (2 tygodnie przed wyjazdem na mobilność)
20. Regulacja kwestii finansowych
21. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników.
(przed mobilnością)

Etap 3 – Przygotowanie
1. Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z projektem Erasmus+
październik 2017 r.
2. Przygotowanie językowe - harmonogram (przed mobilnością) październik 2018 r.
3. Przygotowanie kulturowe – przygotowanie informacji na temat krajów pobytu.
a/ Malta - listopad -grudzień 2017 r. - konkurs na prezentację multimedialną .
b/ Wielka Brytania czerwiec 2018 r. (maj – czerwiec 2018 r. konkurs na prezentację
multimedialną i plakat).
4. Przygotowanie organizacyjne – przygotowanie materiałów reklamowych, dokumentacji
wyjazdu, zakwaterowanie, bilety lotnicze, ubezpieczenia (październik - listopad 2017 r.)
5. Opracowanie Europass CV przez każdego uczestnika mobilności – Listopad 2017 r.
6. Opracowanie Europass Mobilność - Listopad 2017 r. dla pierwszego wyjazdu,
Maj - Czerwiec 2018 r. dla pozostałych trzech wyjazdów.
7. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed odbyciem mobilności wśród uczestników
wyjazdu – czerwiec 2018 r. Zorganizowanie Dnia Języków Obcych oraz warsztatów
językowych dla uczniów LO i PTI 10 stycznia 2018 r.
8. Szkolenie kadry nauczycielskiej LO i PTI Computer College oraz szkół ponadgimnazjalnych i
podstawowych z miasta Koszalina na tematy: Cele i założenia projektu „Bliżej nowoczesności ,
bliżej Europy” oraz możliwości i funkcjonowania platformy eTwinning 10 styczeń 2018 r.
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Etap 4 – Udział w mobilności

Małgorzata Śliwińska – 14.01.2018 r. – 27.01.2018 r.
Sprachcaffe Malta St. Julians,
SCI Travel LTD, Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malt

http://www.sprachcaffe.com/polski/study_abroad/language_schools/malta/main.htm

Przyjazd na miejsce pobytu, zakwaterowanie – 14.01.2018 r.
Spotkanie organizacyjne – 15.01.2018 r.
Realizacja mobilności zgodnie z ustalonym programem, aktywny udział w szkoleniach.
Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego (zwiedzanie
atrakcji turystycznych miejsca pobytu, szkolenia) - 15.01– 26.01.2018 r.
5. Monitoring przebiegu mobilności (ewaluacja).
6. Zakończenie mobilności, odebranie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia kursów.
7. Powrót do miejsca zamieszkania – 28.01.2018 r.
1.
2.
3.
4.

Etap 5 – Upowszechnienie projektu po pierwszej zorganizowanej mobilności
1. Kompletowanie dokumentów przez uczestnika mobilności: Europass mobility
2. Przygotowanie sprawozdania z pobytu na szkoleniu – do 10 lutego 2018 r.
3. Opublikowanie artykułu na szkolnej stronie internetowej na temat programu Erasmus Plus oraz
doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego – luty 2018 r.
4. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z
nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z
rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną – marzec 2018
r.
5. Organizacja IV edycji Konkursu Informatycznego “3xi” dla uczniów Gimnazjum i VII klas
Szkół Podstawowych. Promowanie Erasmus plus mobilność kadry edukacji szkolnej. Zajęcia
warsztatowe dla nauczycieli informatyków. Tematy: “Możliwości jaką i zasoby platformy
eTwinning” , „Pokaz możliwości pracy scanera i drukarki 3D” , „Grafika komputerowa
uczenie się online” - 17 marca 2018 r.
6. Zorganizowanie Konkursu Języków Obcych dla uczniów gimnazjów i VII klas Szkół
podstawowych 17 marca 2018 r. Konferencja dla nauczycieli języków obcych - język
angielski i język niemiecki. Spotkanie prowadzone przez doradcę metodycznego języków
obcych z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz doradcę metodycznego
Szkoły Języków Obcych CHILI .
7. Zorganizowanie Dnia ECDL w Computer College w Koszalinie w ramach
Międzynawowych dni ECDL – 21.03.2018 r. Popularyzowanie posługiwania się technologia
IT.
8. Konkursu plastyczno-językowego, konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii. Kwiecień – 08 maja
2018 r. - 07 czerwca 2018 r.
9. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry
– kwiecień 2018 r.
10. Dzień Otwarty Szkoły – stworzenie tablicy informującej o projekcie i mobilnościach kadry
nauczycielskiej, prezentacja multimedialna promująca projekt dla społeczności lokalnej
rozmowy z uczniami i nauczycielami gimnazjum oraz LO i PTI Computer College
– 26 kwietnia 2018 r.
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11. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

Etap 6 – Udział w mobilnościach:
1. Marta Włodarczyk: Malta , ST Julians , (08 .07.2018 r. – 22.07.2018 r. )
Executive Training Institute ESE Building Paceville Avenue STJ3103 St. Julian
http://www.etimalta.com/teacher-training/erasmus/
2. Andrzej Cieślar : Wielka Brytania , Edynburg 05.08. 2018 r. – 18.08.2018 r.)
Edibutgh School of English, 271 Canongate, Edingurgh, EH8 8BQ
http://www.edinburghschoolofenglish.com/
3. Krzysztof Krauza : Wielka Brytania , Londyn (02.09. 2018 r. – 15.09.2018 r.)
Language Studies International 19-21 Ridgmount Street WC1E 7AH Londyn
http://e-learning.lsi.edu/
1.
2.
3.
4.

Przyjazd na miejsce pobytu, zakwaterowanie.
Spotkanie organizacyjne.
Realizacja mobilności zgodnie z ustalonym programem, aktywny udział w szkoleniach.
Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego (zwiedzanie
atrakcji turystycznych miejsca pobytu, szkolenia).
5. Monitoring przebiegu mobilności (ewaluacja), dokumentacja fotograficzna, gromadzenie
dokumentów , nawiązanie kontaktów z przedstawicielami szkół i instytucji z zagranicy.
6. Zakończenie mobilności, odebranie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia kursów.
7. Powrót do miejsca zamieszkania.

Etap 7 – Upowszechnienie projektu
1.

Ewaluacja projektu: przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji.

2.

Przygotowanie sprawozdania z pobytu na szkoleniu:
a/ Marta Włodarczyk do 02 sierpnia 2018 r.
b/ Andrzej Cieślar
do 02 września 2018 r.
c/ Krzysztof Krauza do 29 września 2018 r.

3.

Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności: Europass mobility

4.

Opublikowanie artykułu/ sprawozdania na szkolnej stronie internetowej na temat programu Erasmus Plus
oraz doświadczeń zdobytych podczas kursów językowych i kursu metodycznego:
a/ Marta Włodarczyk do 15 sierpnia 2018 r.
b/ Andrzej Cieślar

do 15 września 2018 r.

c/ Krzysztof Krauza

do 15 października 2018 r.

5.

Upowszechnienie rezultatów: strona internetowa, spotkania, gablota szkolna, facebook.

6.

Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z
nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z rodzicami
naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną - sierpień - listopad 2018 r.
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7.

Lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego – wrzesień - październik 2018 r.

8.

Konkurs „Poszukiwacze kodów QR” – listopad 2018 r.

9.

Konkurs języka angielskiego zorganizowany dla klas LO i PTI Computer College w Koszalinie listopad 2018 r.

10. Przeprowadzenie debaty Oxfordzkiej: „Święta anglosaskie nie powinny być obchodzone w Polsce” –
grudzień 2018 r.
11. Rozliczenie finansowe projektu – grudzień 2018 r.
12. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry. Szkolenie
kadry nauczycielskiej na temat funkcjonowania platformy eTwinning – grudzień 2018 r.
13. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu – grudzień 2018 r.
14. Przygotowanie raportu z programu Erasmus Plus dla Dyrekcji i rady pedagogicznej grudzień 2018 r.
15. Zakończenie działań zaplanowanych w projekcie do 31 grudnia 2018 r.
16. Przygotowanie raportu z programu Erasmus + dla Dyrekcji i rady pedagogicznej styczeń 2019 r.
17. Przygotowanie sprawozdania końcowego z przebiegu projektu – do 28 lutego 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: strona www.cc.edu.pl
zakładka Erasmus plus / dokumenty.

Zespół projektowy :
1. Małgorzata Śliwińska
2. Andrzej Cieślar
3. Marta Włodarczyk
4. Krzysztof Krauza
Koszalin, 07 października 2017 r.

Informację na temat zasad uczestnictwa w programie Erasmus +:
www.erasmusplus.org.pl
www.frse.org.pl/program/erasmus-plus
www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

6

