Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół po programie Erasmus+

Zakres programu
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Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół po programie Erasmus+

1.2.1 Mobilność kadry (akcja 1)

Wyjazd zagraniczny mający na celu zdobycie doświadczenia od innej szkoły lub
zapoznanie się z organizacją edukacji może stanowić dla Państwa kadry szansę
na opracowanie metod nauczania i zdobywanie wiedzy o ogromnym wpływie na
ścieżkę kariery zawodowej pracowników szkoły.
W ramach Mobilności kadry (akcja 1) w programie Erasmus+ szkoły mogą wysyłać
pracowników na poziomie edukacji przedszkolnej, podstawowej lub średniej/zawodowej,
aby poszerzali swoją wiedzę i umiejętności bądź doskonalili kompetencje językowe.
Mobilności pracowników stanowią okazję do wymiany wiedzy i metod pracy oraz
poszerzania perspektyw edukacyjnych.

1.2.1.1 W jaki sposób nasza szkoła może skorzystać z akcji
Mobilność kadry?
W ramach akcji Mobilność kadry placówki edukacyjne mogą korzystać
z następujących typów mobilności:
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej lub
organizacji partnerskiej za granicą (teaching assignment) – dostępne dla
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Jest to dla nich znakomity
sposób poznania innych europejskich systemów edukacyjnych oraz
poszerzenia własnej wiedzy zawodowej i podniesienia umiejętności.
 Akcja Mobilność kadry wspiera także szkolenia, takie jak kursy zorganizowane
i inne formy szkoleniowe, poznawanie pracy na danym stanowisku przez
obserwację ( job shadowing) w szkołach partnerskich lub innych uprawnionych
organizacjach. Z akcji mogą korzystać wszyscy pracownicy szkoły, nie tylko
nauczyciele.
Wszelkie mobilności (wyjazdy zagraniczne) mogą trwać od dwóch do 60 dni
w ramach projektu Mobilności kadry, który może być realizowany w okresie 12 lub
24 miesięcy. Oznacza to, że w okresie realizacji projektu w mobilnościach może
uczestniczyć więcej pracowników szkoły.

1.2.1.2 Jak wygląda organizacja akcji Mobilność kadry?
W projekcie Mobilność kadry można uczestniczyć jako:
 Wnioskodawca/organizacja wysyłająca odpowiedzialna za złożenie wniosku,
przeprowadzenie wyboru uczestników mobilności oraz złożenie stosownych
raportów z realizacji projektu.
 Organizacja przyjmująca — odpowiedzialna za przyjmowanie nauczycieli
lub innych pracowników szkoły. Może to obejmować przygotowanie zajęć
dla osób z organizacji wysyłających lub udział w działaniach podejmowanych
przez organizacje przyjmujące.
Rola i zadania organizacji przyjmującej będą zróżnicowane w zależności od
profilu ich działalności zawodowej. Może ona oferować pracownikom organizacji
wysyłającej udział w kursie lub innej formie szkoleniowej, poznawanie pracy na
danym stanowisku przez obserwację ( job shadowing) oraz prowadzenie zajęć
dydaktycznych i pracę w szkole zagranicznej lub organizacji partnerskiej za granicą
w innych krajach (teaching assignment). Organizacja przyjmująca nie otrzymuje
dofinansowania bezpośrednio z programu Erasmus+.
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1.2 Erasmus+: co oferuje?
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Dalsze informacje z uwzględnieniem zasad składania wniosków można uzyskać,
odwiedzając stronę internetową stosownej Narodowej Agencji:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies

„

Co pracownicy szkół myślą o akcji Mobilność kadry?

„

Po odbyciu kursu zaczęłam wykorzystywać nowe metody nauczania w klasie,
czułam się gotowa do zorganizowania własnych nieformalnych kursów języka
angielskiego i poprawiłam swoje umiejętności zarządzania klasą. Z kursu
wyniosłam — a za moim pośrednictwem wszyscy koledzy z mojej szkoły
i sąsiednich placówek — szerszą gamę podejść do nauczania i metod do wyboru
oraz zestaw gotowych materiałów do codziennej pracy z uczniami, podnosząc
w ten sposób swój nauczycielski profesjonalizm i zyskując większą pewność
siebie”.
Tamara Pavlova, nauczycielka, Łotwa
Zdobyte doświadczenie miało wpływ na całe moje życie osobiste, akademickie
i zawodowe. Mogłam poprawić swój francuski i dowiedzieć się więcej o kulturze
Francji, a jednocześnie pracować w przyjaznym środowisku z fantastycznym
zespołem... Naprawdę wierzę, że bez tej wizyty nie odniosłabym akademickiego,
osobistego i zawodowego sukcesu”.
Jessica Gough, asystent ds. języka angielskiego, Irlandia

Partnerstwa strategiczne (akcja 2)
Państwa szkoła może stać się liderem działań w ramach akcji 2, czyli Partnerstwa
strategicznego angażującego organizacje z całej Europy, lub dołączyć do innych.
Partnerstwo strategiczne to wspólne projekty o konkretnych celach, których zadaniem
jest podnoszenie standardów nauczania i zdobywania wiedzy.
Wybór wspólnych działań jest bardzo szeroki. Można organizować warsztaty i inne
przedsięwzięcia polegające na wymianie wiedzy, opracowywać i wdrażać nowe metody
pracy, narzędzia lub zasoby, albo dołączyć do projektu badawczego dotyczącego
problemu, z jakim borykają się Państwa uczniowie.

Nasza sugestia
Większość Narodowych Agencji prowadzi
działalność informacyjną mającą na celu pomoc
organizacjom w składaniu wniosków o finansowanie.
Zapraszamy do sprawdzenia, kiedy w Państwa kraju
będzie mieć miejsce kolejne wydarzenie informacyjne.
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1.2.1.3 W jaki sposób nasza szkoła może skorzystać z akcji Mobilność
kadry?
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Może to być Partnerstwo strategiczne pomiędzy szkołami i innymi organizacjami,
jak szkoły, firmy, władze lokalne lub usługodawcy itp. Partnerów wybiera się
w zależności od Państwa celów. Można na przykład dzielić się podejściem/
wymieniać doświadczenia z innymi szkołami. Można krzewić wśród uczniów ducha
przedsiębiorczości i rozwijać ich umiejętności na drodze kooperacji z firmą. Szkoła
może zechcieć opracować nowe metody nauczania we współpracy z uniwersytetem.
Niektóre przedsięwzięcia z zakresu Partnerstw strategicznych to projekty
angażujące tylko szkoły. Idealnie sprawdzają się w przypadku chęci udostępnienia
innym innowacyjnego podejścia pedagogicznego lub opracowania nowej praktyki
nauczania, jeśli na przykład zamierzamy zaangażować uczniów ze szkoły partnerskiej
w decyzje dotyczące ich nauczania. Należy pamiętać, że w przypadku tego typu
Partnerstw strategicznych obowiązuje konkretny formularz wniosku.
Partnerstwo strategiczne może także obejmować działania mobilnościowe wobec
uczących się i kadry, pod warunkiem, że wyraźnie wspomagają one realizację celów
projektu. Uczniowie lub pracownicy mogą na przykład uczestniczyć we wspólnych
imprezach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu, kadra szkoły może
nauczać w szkole partnerskiej, a starsi uczniowie — uczyć się przez pewien czas
w partnerskiej placówce.

1.2.2.2 Jak wygląda organizacja akcji Partnerstwa strategiczne?
Państwa szkoła może być albo liderem (wnioskodawcą), albo partnerem.
Większość partnerstw wymaga minimum trzech organizacji (z uwzględnieniem
wnioskodawcy) z trzech krajów programu.
Z niektórymi rodzajami Partnerstw strategicznych powiązane są inne wymagania:
 Partnerstwa strategiczne pomiędzy regionami muszą składać się co
najmniej z dwóch przedstawicieli władz lokalnych lub regionalnych z dwóch
krajów programu. Ponadto w każdym uczestniczącym kraju należy włączyć
przynajmniej jedną szkołę i jedną lokalną organizację (może to być dowolny
rodzaj organizacji: firma, muzeum, klub sportowy itp.)
 Projekty obejmujące tylko szkoły wymagają zaangażowania co najmniej
dwóch szkół z dwóch krajów programu.

1.2.2.3 W jaki sposób nasza szkoła może uczestniczyć?
Dalszą pomoc i wskazówki z uwzględnieniem informacji o wydarzeniach
informacyjnych i zasadach składania wniosków można uzyskać, odwiedzając stronę
internetową właściwej Narodowej Agencji:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies

„

Jak wypowiadają się szkoły na temat takiej współpracy?
Nasze ostatnie projekty doskonale się sprawdziły... Wystąpił prawdziwy
efekt kuli śnieżnej i obecnie poszczególne osoby oraz instytucje regularnie
kontaktują się z nami w sprawie współpracy bądź wspierania naszej placówki”.
Christa Brokate-Golinski, dyrektor szkoły, Niemcy
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1.2.2.1 Jakie rodzaje Partnerstwa strategicznego można budować?
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Dołączając do grona użytkowników platformy internetowej eTwinning, Państwa szkoła
uzyska dostęp do sieci obejmującej ponad 250 000 pracowników szkół z całej Europy.

Nasza sugestia
„eTwinning cookbook” to kompletny
przewodnik po platformie, który pomaga jak
najlepiej wykorzystać jej liczne możliwości.
Można go znaleźć na stronie internetowej eTwinning:
http://www.etwinning.net/

1.2.3.1 Jakie korzyści eTwinning oferuje szkole?
Dzięki eTwinning nauczyciele i inny personel (zarządzający, doradczy, biblioteczny
itp.) może pozostawać w kontakcie z innymi szkołami i organizować działania online
angażujące uczniów i pracowników. Jest to także znakomity sposób komunikacji
z innymi placówkami oraz forum wymiany pomysłów. Często korzysta się z tej platformy
przy okazji realizacji innych projektów Erasmus+, aby pozostawać w kontakcie
z partnerami.

1.2.3.2 W jaki sposób zorganizowane są działania w ramach eTwinning?
Aby rozpocząć korzystanie z eTwinning nie wymagamy żadnego oficjalnego podania;
wystarczy po prostu zarejestrować swoją szkołę. Oferujemy cztery podstawowe działania:
 Personel może otwierać Pokoje nauczycielskie lub do nich dołączać. Są to
miejsca, gdzie nauczyciele dzielą się opiniami, doświadczeniami i praktycznymi
wskazówkami na konkretne lub ogólne tematy.
 Przy długoterminowej współpracy warto zakładać Grupy eTwinning lub korzystać
z otwartych przez innych użytkowników. Te prywatne obszary pozwalają członkom
na bardziej usystematyzowaną wspólną pracę — na przykład dyskutowanie
o metodach przekazywania i zdobywania wiedzy oraz poszukiwanie wsparcia dla
osobistego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 eTwinning pozwala nawet swoim członkom na organizowanie i uczestnictwo
w imprezach edukacyjnych, czyli krótkich, intensywnych kursach internetowych.
Kursy takie prowadzą eksperci i obejmują one aktywną pracę oraz dyskusje
między nauczycielami z całej Europy. Imprezy edukacyjne oferują nauczycielom
wprowadzenie do tematu, starannie opracowane moduły szkoleniowe służące
wymianie pomysłów oraz wsparcie w rozwijaniu własnych umiejętności. Każda
impreza składa się z 4-5 dni aktywnych działań i dyskusji, po których uczestnicy
mają kolejne 4-5 dni na refleksje i osobistą pracę. Materiały znajdują się Internecie
i można z nich korzystać w dowolnym czasie.
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eTwinning
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1.2.3.3 W jaki sposób szkoła może zarejestrować się w platformie
eTwinning?
Aby przejrzeć dostępne możliwości, należy po prostu zarejestrować się na stronie
www.etwinning.net

„

Jak wypowiadają się szkoły na temat eTwinning?

„

…Jak dotąd byłam zaangażowana w piętnaście projektów obejmujących
różne kraje, jak Szkocja, Polska, Norwegia, Słowacja i Francja. Każda inicjatywa
była zawsze dobrze zintegrowana z narodowym programem nauczania oraz
rocznym programem szkoły. Nic nie odbywało się poza tymi wytycznymi,
jednak sposób nauczania stał się bardziej stymulujący, ku zadowoleniu
dzieci, które prawdopodobnie lepiej zapamiętywały materiał”.
Maria Antoinette Magro, nauczyciel, Malta
Byłam zdumiona, dowiadując się, że...tysiące nauczycieli z całej Europy zebrało
się razem przy realizacji przeróżnych ciekawych projektów. Sama umieściłam
kilka z moich pomysłów na portalu eTwinning i szybko nawiązałam kontakt
z innymi nauczycielami”.
Helgi Hólm, nauczycielka, Islandia

Nawigator po możliwościach
programu Erasmus+
Tabela 1 prezentuje niektóre typowe cele projektów europejskich i ilustruje, jakie
wsparcie oferuje im program Erasmus+.

Co chcą Państwo robić?
Można się szybko przekonać, że możliwości są rzeczywiście bardzo płynne.
Mobilność kadry (akcja 1) stanowi na przykład możliwość finansowania samą w sobie,
ale wiele Partnerstw strategicznych (akcja 2) obejmuje tenże element mobilności.
Ponadto eTwinning przynosi korzyści przy wykorzystywaniu indywidualnym, ale
także wraz ze wszystkimi możliwościami programu Erasmus.;
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 W ramach projektów eTwinning uczniowie i kadry angażują się
w międzynarodową współpracę za pośrednictwem Internetu, tj. nauczyciele
uczą się od kolegów nowych sposobów pracy, a uczniowie nawiązują
kontakty z rówieśnikami z innych kultur, o odmiennych tradycjach
i wychowaniu. Angażowanie się w projekty jest bardzo proste, ponieważ
eTwinning oferuje gotowe pakiety projektowe (kompletny „przepis”, który
wystarczy wykorzystać) i krótkie działania (które można włączyć do swoich
przedsięwzięć lub codziennej pracy w klasie).

Praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół po programie Erasmus+

Ścieżki
programu
Erasmus+
Praca z innymi szkołami
Praca z innymi
organizacjami
Otwieranie przed kadrami
i uczniami możliwości w
innych krajach
Rozwijanie i wspieranie
współpracy przez portal
eTwinning

Mobilność kadry

Akcja 2:

Partnerstwa strategiczne

eTwinning

 Personel szkoły może przygotować
szkolenia lub też uczestniczyć w nich
w innych placówkach.
 Kadry mogą dzielić się metodami
nauczania lub przekazywać je
między szkołami, prowadząc
zajęcia dydaktyczne i pracując w
szkole zagranicznej lub organizacji
partnerskiej za granicą (teaching
assignment).
 Szkoła może nawiązać
długoterminową współpracę z
partnerami w kwestii mobilności,
co może zaowocować dalszymi
projektami europejskimi

 Szkoły mogą dzielić się z innymi
placówkami innowacyjną polityką,
metodami nauczania, materiałami
naukowymi, narzędziami bądź
technologiami.

 Szkoły mogą być liderami projektów
online lub do nich dołączać —
podobnie w przypadku pokoi
nauczycielskich oraz imprez
edukacyjnych. Placówki mogą się
angażować bez składania żadnych
formalnych wniosków.

 Kadry szkolne mogą uczestniczyć
w zajęciach szkoleniowych w
odpowiednich organizacjach (np.
organizacjach pozarządowych,
centrach szkoleniowych,
uniwersytetach, organach
doradczych zajmujących się
rozwojem kariery lub poradnictwem
itp.)
 Po zrealizowaniu działań z zakresu
Mobilności kadry, szkoły mogą
podjąć współpracę na większą skalę
(patrz Partnerstwa strategiczne).

 W Partnerstwach strategicznych
mogą uczestniczyć dowolne
organizacje publiczne, prywatne lub
non-profit
z uwzględnieniem organów
lokalnych i regionalnych (np.
angażować firmy lub agencje ds.
zatrudnienia, aby zapewnić lepsze
doradztwo w zakresie rozwoju
karier).

 Poszukując współpracowników
w ramach Mobilności kadry lub
Partnerstw strategicznych, szkoły
mogą odnajdywać inne placówki
o silnych powiązaniach z różnymi
organizacjami (firmami, władzami
lokalnymi, kolejnymi/wyższymi
szczeblami edukacyjnymi itp.).

 Nauczyciele i inny personel
szkolny mogą korzystać z rozwoju
zawodowego za granicą.
 Uczniowie mogą korzystać z nowych
i ulepszonych metod nauczania
stosowanych przez odwiedzających
ich placówkę lub powracających
z wymiany nauczycieli.

 Kadry lub uczniowie mogą
uczestniczyć w działaniach
związanych ze zdobywaniem/
przekazywaniem wiedzy lub
w szkoleniach przygotowanych
przez organizację partnerską.

 Kadry szkolne i uczniowie mogą
łączyć się z całą Europą dzięki
wirtualnej mobilności.
 Uczniowie i kadry mogą
uczestniczyć w projektach
eTwinning i pomagać je rozwijać.
 Pokoje nauczycielskie, grupy
oraz imprezy edukacyjne
wspierają współpracę zawodową
i nawiązywanie kontaktów przez
pracowników szkoły.

 Szkoły mogą znaleźć placówki
partnerskie do wspólnej realizacji
działań mobilnościowych.
 Osoby związane zawodowo z
sektorem edukacji i uczniowie mogą
komunikować się przed,
w trakcie i po działaniach
mobilnościowych za pośrednictwem
portalu eTwinning.
 Szkoły mogą podnosić mobilność
kadry za pośrednictwem
powiązanych działań na portalu
eTwinning.
 Kadry mogą uzupełniać szkolenia o
elementy internetowe.

 eTwinning jest idealnym miejscem,
aby znaleźć współpracowników
do działań w ramach Partnerstwa
strategicznego.
 Szkoły mogą publikować i
organizować moduły szkoleniowe,
programy nauczania oraz inne
materiały opracowane wraz z
partnerami.
 Za pośrednictwem eTwinning
partnerzy mogą przeprowadzać
wspólne działania w Internecie
przed, w trakcie i po udziale w
Partnerstwie strategicznym.

 Po włączeniu się w społeczność
eTwinning, szkoły mogą angażować
się w finansowane przedsięwzięcia w
ramach programu Erasmus+.
 Dzięki eTwinning partnerzy mogą
rozwijać
i utrzymywać trwałe relacje.
 Szkoły mogą korzystać z szerokiej
gamy narzędzi uzupełniających
projekty Erasmus+.
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Akcja 1:

