
Program PO WER "Nowe kompetencje kadry szansą  na 
atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły" 

w Norwidzie!

W latach 2016/2018 w IX LO im C.K.Norwida w Częstochowie nauczyciele realizowali projekt 
europejski z  programu PO WER "Nowe kompetencje kadry szansą  na atrakcyjną ofertę 
edukacyjną szkoły".

Projektem objętych było 16 nauczycieli, z których część przystąpilła do kursów językowych i 
metodycznych w Irlandii, a część do job shadowing (obserwacja zajęć) w Hiszpanii i Finlandii.

Podstawowa tematyka projektu obejmowała:
-Edukację międzykulturową i międzypokoleniową oraz uczenie się przez całe życie,
-Nauczanie i uczenie się języków obcych,
-Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń.

Celem projektu było przede wszystkim poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozwój osobisty i 
zawodowy nauczycieli oraz zapewnienie naszym uczniom możliwości wykorzystania języka 
angielskiego jako narzędzia do pracy. Ponadto zaplanowaliśmy podniesienie umiejętności 
wykorzystania ICT i wprowadzania nowatorskich metod nauczania oraz zasobów edukacyjnych
i fachowej literatury, także w języku angielskim. 

Umiejętności i wiedza nabyte przez naszych nauczycieli w czasie kursów  i obserwacji w szkołach 
partnerskich przyniosły już pierwsze efekty. Nauczyciele matematyki, geografii, Wos-u, chemii  i 
wychowania fizycznego przeprowadzili lekcje otwarte w języku angielskim, bądź z 
wykorzystaniem materiałów w języku angielskim. Informacja zwrotna od uczniów i nauczycieli 
obserwujących te lekcje pokazuje, że taki sposób prowadzenia zajęć jest wyjątkowo atrakcyjny i 
stymulujący. 

Współpraca ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii i Finlandii zaowocowała nie tylko  
wprowadzeniem zaobserwowanych tam dobrych praktyk, ale możliwością dalszej współpracy 
poprzez wspólne projekty europejskie, w tym długoterminową wymianę uczniów.

Przyznajemy, że proces pisania i realizacji projektów europejskich jest wymagający, niemniej 
jednak widzimy w nich ogromne korzyści dla szkoły, nauczycieli i samych uczniów.



Nauczyciele w czasie pracy na kusach CLIL, ICT i The British Culture in practice.

Nauczyciela w trakcie kursów języka angielskiego w Dublinie.



Obserwacja zajęć w szkole w Kuopio w Finlandii.

Obserwacja zajęć w szkole w Badajoz w Hiszpanii.



Obserwacja zajęć w szkole w Badajoz w Hiszpanii.



Czas wolny   - kursy w Irlndii.


