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warto skorzystać z programu
Erasmus+
Program Erasmus+ może zapewnić Państwa 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 Państwa placówce.
Państwa szkoła może skorzystać na pięć sposobów:

Pięć korzyści płynących z programu
Erasmus+
 Poprawa przekazywania i zdobywania wiedzy
 Poszerzenie horyzontów uczniów
 Możliwość rozwoju zawodowego
 Wzmocnienie wizerunku szkoły
 Komunikacja z interesariuszami
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1.1 Pięć powodów, dla których

Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół po programie Erasmus+

Poprawić nauczanie i zdobywanie wiedzy
Niezależnie od tego, czy Państwa celem jest doskonalenie nauczania lub programu
nauczania, wspieranie interdyscyplinarnego zdobywania wiedzy, opracowanie nowego
programu nauczania lub integracja technologii w klasie — wszystko to można osiągnąć
dzięki programowi Erasmus+. Akcje europejskie otwierają przed personelem i uczniami
możliwości rozwoju oraz przemyślenia sposobów zdobywania wiedzy i nauczania
wspólnie z pracownikami i uczniami z innych szkół oraz organizacji ( jak uniwersytety,
biblioteki, muzea i centra naukowe).

„

Projekt ten wywarł duży wpływ na podejście pedagogiczne w mojej szkole... Wraz
z dostosowaniem treści edukacyjnych do projektu partnerskiego motywacja
związana ze wszystkimi aspektami nauczania stale rosła”.
Jean-Pierre Marcadier, nauczyciel, Francja

#2 Poszerzyć horyzonty uczniów i podnieść
ich aspiracje
Projekt Erasmus+ umożliwia kadrze i uczniom współpracę ze szkołami partnerskimi
w zakresie działań związanych ze zdobywaniem wiedzy oraz naukę od nauczycieli
i uczniów biorących udział w mobilnościach.
Dzięki opartym na współpracy działaniom podejmowanym wspólnie z kolegami
z innych krajów uczniowie wykraczają poza podręcznik, bezpośrednio
i natychmiastowo analizując dane, wiedzę i doświadczenia. W ten sposób rozwijają oni
międzykulturowe zrozumienie i zyskują nowe perspektywy dotyczące własnej nauki.
Uczniowie mogą również współpracować za pośrednictwem Internetu (eTwinning),
gdzie znajdują rzeczywistych odbiorców swoich prac oraz możliwości podniesienia
swoich umiejętności informatycznych i komunikacyjnych, jak również językowych oraz
interpersonalnych.

#3 Zapewnić kadrze szkolnej niepowtarzalne
doświadczenia rozwojowe
Dawanie pracownikom okazji do angażowania się w międzynarodowe możliwości
rozwoju zawodowego to wspaniały sposób na wzbogacenie swojego zespołu
o nowe zasoby energii. Działania te umożliwiają nauczycielom i innym pracownikom
szkoły pozyskanie nowych metod i narzędzi edukacyjnych oraz zdobywanie wiedzy,
a także korzystanie z bogatej europejskiej praktyki w tym zakresie. Często akcje
organizowane w ramach programu Erasmus+ służą jako katalizator zmian, który
obejmuje swym wpływem uczestników, a także całą szkołę.
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Kadra szkoły zintegrowała się dzięki wspólnym działaniom, a nowo zdobyte
kompetencje przyczyniły się do jej osobistego i zawodowego rozwoju. Poprawiły
się metody nauczania... Dzięki projektowi uczniowie zdobywali wiedzę bez
trudu i z radością”.
Lucija Puljak, dyrektor szkoły, Chorwacja

#4 Wzmocnić wizerunek szkoły
Udział w międzynarodowych działaniach sygnalizuje, że Państwa szkoła jest placówką
z ambicjami, o dużych oczekiwaniach wobec uczniów i kadry. Wysyłanie pracowników
i uczniów za granicę, a także współpraca z innymi szkołami oraz organizacjami w ramach
programu Erasmus+ sprawia, że taka szkoła staje się pożądanym miejscem nauki i pracy.
Ponadto wiele placówek składa wnioski o udział w programie Erasmus+, aby opracować
nowy program nauczania lub wdrożyć nowe metody pracy, co z kolei podnosi ich
pozycję i zwiększa wpływy.

„

Budowanie więzi z takimi interesariuszami jak rady miejskie, lokalne organizacje
i organizacje pozarządowe oznaczało wypełnienie luki między szkołą a realnym
światem. Była to znakomita okazja dla uczniów, aby sami przekonali się, że ich
praca wiąże się z propozycjami ze strony organizacji, ich celami itd.”
Marta Pey i Marta Noguera, nauczycielki, Hiszpania

#5 Łączyć się z organizacjami interesariuszy,
decydentami i społecznością
Erasmus+ sprawia, że zdobywanie i przekazywanie wiedzy wychodzi poza środowisko
własnej szkoły. Dyrektorzy szkół, pracownicy szkół i uczniowie mogą dzięki uczestnictwu
w nim nawiązywać kontakty z lokalnymi firmami, decydentami i członkami społeczności.
Takie zaangażowanie interesariuszy może pomóc szkole w radzeniu sobie z wyzwaniami
(tj. motywacją uczniów, niskimi osiągnięciami, nieobecnościami, odsetkiem osób
rezygnujących przedwcześnie z nauki) dzięki budowaniu powiązań z rodzicami
i usługodawcami socjalnymi, jak również firmami i innymi organizacjami, które mogą
wzmocnić znaczenie nauczania. Zaangażowanie interesariuszy ma także znaczenie
dla wzmocnienia wizerunku szkoły na szczeblu lokalnym, poprawiając przekazywanie
i zdobywanie wiedzy przez stawianie do dyspozycji możliwości osadzonych w realnym
świecie.

„

Uczenie się na podstawie doświadczeń z prawdziwego życia osiąga się jedynie
na drodze kontaktu z partnerami poza szkołą”.
Annemie Lauryssens, szkolny koordynator
ds. stosunków międzynarodowych, Belgia
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