Projekt Erasmus + Kreatywny nauczyciel kluczem do szkoły o europejskim wymiarze
W roku szkolnym 2020-21 Szkoła Podstawowa zet rozpoczyna realizację projektu Erasmus
+ pod tytułem: Kreatywny nauczyciel kluczem do szkoły o europejskim wymiarze
Założeniem projektu jest poznanie technik i metod pracy, które będą łączyły w sobie
kreatywne podejście do ucznia. Chcemy nauczyć się wykorzystywać w pracy jednocześnie
techniki muzyczne, plastyczne, sportowe i sztukę. Mimo dużego przygotowania, stałego
doszkalania się chcielibyśmy sprawdzić jakimi kreatywnymi metodami pracuje się w
krajach Europy, jakie innowacje niosą tamtejsze systemy edukacyjne dla uczniów takich jak
nasi. Poszukujemy zatem nowych rozwiązań, które zostały wypracowane i wdrożone przez
europejskie systemy edukacyjne, i które w jeszcze lepszy sposób pozwolą nam rozwijać
potencjał uczniów. Taką szansę daje nam kurs "Kreatywne metody w edukacji specjalnej".
Realizacja projektu ma również na celu zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli.
We współczesnym świecie znajomość języka angielskiego, szczególnie, w pracy zawodowej
jest podstawą. Aby móc aktywnie korzystać z najnowszych osiągnięć pedagogiki trzeba
posługiwać się językiem angielskim. Zatem kurs językowy będzie miał na celu podniesienie
umiejętności i znajomości językowych pozwalających na uczestniczeniu w projektach
międzynarodowych. Projekt ma również za zadanie nabycie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach nowych i trudnych, związanych z wykonywanym zawodem. Ważnym elementem
będzie również to, że nauczyciele zapoznają się z kulturą, tradycją i obyczajami krajów
partnerskich. Pozwoli to na poszerzenie własnych horyzontów oraz globalne spojrzenie na
edukację. Uczestniczenie w projekcie pozwoli na rozwinięcie wśród uczestników
samodyscypliny i pokaże nowy aspekt samodoskonalenia w kontekście europejskim. Projekt
ma wzmocnić wśród uczestników potrzebę rozwoju zawodowego i współpracy
ponadnarodowej. Nauczyciele, którzy szukają i znajdują możliwości dokształcania się, to
nauczyciele bardziej efektywni. Realizacja projektu spowoduje również, że nauczyciele
chętniej będą dzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat projektu Erasmus+ oraz
przykładami dobrych praktyk, będą je upowszechniać by na długo nie tylko w środowisku
Ośrodka można było z nich korzystać.
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