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 Gorąco zapraszamy do współpracy w bieżącym roku 
szkolnym i na pierwsze spotkanie zespołu! 

 



Zespół ds. współpracy międzynarodowej 

 W zeszłym roku szkolnym zespół opracował projekt 

„Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI” który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza – Edukacja – Rozwój 

 

 Projekt realizujemy od 1 września 2016r. Do 31 grudnia 

2017r. 

 

 Na potrzeby projektu napisaliśmy „Europejski Plan 

Rozwoju KOSTKI” opisujący cele, które poprzez 

realizację projektu chcemy osiągnąć 



Europejski Plan Rozwoju KOSTKI 

 Dążenie do zwiększenia zaangażowania uczniów i pracowników 

Kostki w wydarzenia współorganizowane z zagranicznymi 

partnerami szkoły oraz częstsze wizyty zagranicznych gości. 

 

 Wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI w zakresie m.in. 

znajomości języków obcych, środowiska międzykulturowego, 

innowacyjnych metod pracy i umiejętności współpracy z ludźmi 

wywodzącymi się z innych kręgów kulturowych. 

 

 Przygotowanie do realizacji projektu w ramach tzw. partnerstwa 

strategicznego. 



Cel projektu 

 

Wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI  

w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez:  

 zwiększenie stopnia znajomości języka angielskiego, 

 zwiększenia stopnia znajomości środowiska 

międzykulturowego,  

 rozwój wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy i 

umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się z 

innych kręgów kulturowych. 



Główne działania projektowe 

 Zorganizowanie udziału 5 nauczycieli w warsztatach 

językowych w Anglii 

 Zorganizowanie wyjazdu 2 naszych nauczycieli na tzw. 

job-shadowing (obserwacja pracy) do szkoły na Węgrzech 

 

 Działania promocyjne 

 Działania monitorujące przebieg projektu  

i oceniające jego efekty 

 Działania wdrażające rezultaty projektu  

i upowszechniające je 



Partnerzy projektu 

 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium – jezuicka 

szkoła średnia z internatem na Węgrzech (Miszkolc) 



Instytucja współpracująca 

 The Kent School of English – szkołą językowa z 

Boradstairs w Wielkiej Brytanii 



Kto może aplikować o udział w wyjazdach 

 Kadra dydaktyczna KOSTKI zainteresowana podnoszeniem 

swoich kompetencji w tematyce projektu 
 

 Jedna osoba może brać udział w jednym wyjeździe 
 

 Konieczność wypełnienia i złożenia w określonym terminie 

formularza zgłoszeniowego + rozmowy z komisją 

 

 

 



Kto dokona wyboru uczestników 

 Wewnątrzszkolna Komisja Rekrutacyjna: dyrektor szkoły, 

dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego oraz przedstawiciel 

zespołu projektowego. 
 

 Ocena ankiet i wyników rozmów  

kwalifikacyjnych na podstawie  

„Zasad rekrutacji do udziału w projekcie” 
 

 Podczas rekrutacji oceniane będą:  

- motywacje kandydata do wyjazdu  

- stopień przydatności planowanego szkolenia/wizyty typu "job-

shadowing" w podejmowanej i planowanej działalności 

dydaktycznej i organizacyjnej na terenie szkoły. 

 



W ramach projektu zapewniamy 

 Przygotowanie do wyjazdu 

 Tygodniowy pobyt za granicą – 5 dni 
warsztatów/obserwacji pracy +2 dni na przejazd 

 Wsparcie pracownika szkoły we wszystkich kwestiach 
logistycznych i merytorycznych 

 Zapewnienie biletów lotniczych/autobusowych do kraju 
szkolenia oraz szczegółowe informacje nt. sposobu 
dostania się do miejscowości docelowej 

 Zapewnienie zakwaterowania, ubezpieczenia 

 Pokrycie wszelkich kosztów dodatkowych związanych z 
wyjazdem (bilety na transport lokalny, diety na 
wyżywienie) 

 

 



Do czego zobowiązuje się uczestnik 

 Udział w kluczowych spotkaniach projektowych  

 Aktywny udział w szkoleniu/obserwacji pracy, zbieranie uwag, 
refleksji i na ich podstawie przygotowanie krótkich materiałów 
informacyjnych o pobycie za granicą 

 Zbieranie i przekazanie niezbędnych dokumentów 

 Opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do 
prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu właściwego dla 
danego uczestnika mobilności  

 Przeprowadzenia krótkich warsztatów dla kadry dydaktycznej 
KOSTKI prezentujących zrealizowane mobilności oraz 
specyfikę instytucji przyjmujących – prezentacja  

 Wdrażania rezultatów projektu w swojej bieżącej pracy 

 Udziału w działaniach ewaluacyjnych (obowiązkowe 2 ankiety) 



Zapraszamy do udziału  

w projekcie! 


