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Projekt finansowany był ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+ 

sektor „Edukacja szkolna”. 



DANE PROJEKTU

• Numer umowy: 2020-1-PL01-KA101-078838.

• Okres realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2022.

• Całkowite dofinansowanie projektu z UE: 132 733,92 zł.

• Autor i koordynator projektu: mgr Agnieszka Stańczyk-Jabłońska.

• Cel główny: zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych 11 

osób oraz wzrost jakości pracy ZST w Płocku.



CELE SZCZEGÓŁOWE

• rozwój kompetencji zawodowych 11 uczestników projektu,

• podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego 11 uczestników projektu,

• wzrost jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej 

innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi i aplikacji,

• unowocześnienie nauczania języka angielskiego poprzez szersze stosowanie TIK,

• wzrost umiejętności zawodowych i zarządzania kadry kierowniczej szkoły,

• podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym,

• zwiększenie liczby osób posiadających kontakty międzynarodowe.



W PIERWSZYM ROKU PROJEKTU ODBYŁO SIĘ 6 MOBILNOŚCI

• W dniach 12-23 lipca 2021 roku dyrektor szkoły Dariusz Tyburski wziął udział w 

kursie języka angielskiego w Alpha School of English w St. Paul’s Bay na Malcie.

• W dniach 12-23 lipca 2021 roku kierownik internatu Anita Kaczanowska 

uczestniczyła w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w St. Julian’s na Malcie.

• W dniach 9-20 sierpnia 2021 roku Agnieszka Stańczyk-Jabłońska wyjechała do 

Edynburga w Szkocji na kurs językowo-TIK.

• W dniach 13-24 września 2021 roku Aleksandra Jaskuła i Martyna Adamska wzięły 

udział w kursie pt. „Creative use of Technology in the classroom” w St. Paul’s Bay na

Malcie. 



W DRUGIM ROKU PROJEKTU ODBYŁO SIĘ 5 MOBILNOŚCI

• W dniach 4-15 października 2021 roku Paulina Stasiak-Rychlik uczestniczyła w kursie 

„Teaching English with Technology” w Brighton w Wielkiej Brytanii. 

• W dniach 16-27 maja 2022 roku Ewa Głuszkowska i Maria Kapturska wzięły udział w 

kursie pt. „Build your own App and Robotics with Arduino” we Florencji. 

• W dniach 11-22 lipca 2022 roku Katarzyna Kania uczestniczyła w kursie języka 

angielskiego w Dublinie w Irlandii.

• W dniach 25 lipca – 05 sierpnia 2022 roku Małgorzata Szczepańska i Marta Marek-

Głowacka wyjechały do Barcelony na kurs nowoczesnych technologii.



DZIELENIE SIĘ ZDOBYTĄ WIEDZĄ 
I UMIEJĘTNOŚCIAMI

Uczestnicy projektu dzielili się zdobytą wiedzą

i umiejętnościami oraz poznanymi na kursach 

metodami podczas 11 lekcji otwartych,

6 szkoleń dla nauczycieli języków obcych 

oraz 2 szkoleń dla nauczycieli przedmiotów 

informatycznych, graficznych, fotograficznych 

oraz mechatronicznych. 



W RAMACH PROJEKTU POWSTAŁO:

• 11 scenariuszy lekcji, 

• 8 prezentacji szkoleniowych, 

• 8 prezentacji multimedialnych z kursów,

• 8 sprawozdań z kursu,

• 7 artykułów na stronie portalu plocman.pl.

Wszystkie materiały umieszczone zostały na stronie szkoły: 

https://zstplock.pl/category/power-nauka-przez-cale-zycie/

https://zstplock.pl/category/power-nauka-przez-cale-zycie/


ZREALIZOWANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE CELE PROJEKTU

• 11 nauczycieli ZST podniosło swoje umiejętności zawodowe dzięki uczestnictwu w 

wybranym kursie zagranicznym;

• 11 uczestników projektu podniosło poziom znajomości języka angielskiego, gdyż

wszystkie kursy odbywały się w języku angielskim;

• 2 nauczycieli przedmiotów informatycznych i graficznych uczestniczyło w kursie 

specjalistycznym dotyczącym nauki programu Arduino oraz pracy z interfejsem Mit 

App Inventor i stosuje poznane programy w swojej pracy zawodowej, więc nastąpił

wzrost jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej 

innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi i aplikacji;



ZREALIZOWANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE CELE PROJEKTU – CD.

• 5 nauczycielek języka angielskiego i 1 nauczycielka niemieckiego uczestniczyły w 

kursach językowo-TIK lub nowoczesnych technologii, a w szkoleniach w ZST brały udział

wszystkie nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego, więc w szkole  nastąpiło 

unowocześnienie nauczania języków obcych poprzez szersze stosowanie TIK;

• uczestnikami kursów języka angielskiego był dyrektor szkoły oraz pani kierownik 

internatu, więc nastąpił wzrost umiejętności zawodowych kadry kierowniczej szkoły;

• dzięki realizacji projektu i działaniom informacyjno-promocyjnym (artykułów w 

Internecie i prasie) podniósł się prestiż szkoły w środowisku lokalnym;

• 11 uczestników projektu zdobyło kontakty międzynarodowe poprzez poznanie od 3 do 10 

nauczycieli z innych krajów.



KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W KURSIE

• Poszerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych, społecznych oraz interpersonalnych.

• Wzrost kompetencji językowych, wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego.

• Poznanie nowych metod nauczania, programów i aplikacji internetowych.

• Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi TIK i innowacyjnych metod 

nauczania.

• Poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury i obyczajów kraju anglojęzycznego.

• Zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.

• Rozwinięcie umiejętności samodzielnego planowania oraz organizowania.

• Rozwój własny, poszerzenie wiedzy  i wzrost pewności siebie.

• Zwiększenie motywacji do pracy, do dalszego rozwoju językowego i zawodowego. 



KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Z DZIELENIA SIĘ 
ZDOBYTĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI

• wzrost umiejętności komunikacyjnych, szkoleniowych i organizacyjnych dzięki 

prowadzeniu lekcji otwartej oraz szkolenia dla nauczycieli,

• zwiększenie umiejętności zawodowych, zwłaszcza związanych z użyciem 

nowoczesnych technologii, 

• rozwinięcie umiejętności prezentowania swoich poglądów, zdobytej wiedzy i 

doświadczenia,

• wymiana doświadczeń, pomysłów i przykładów dobrych praktyk,

• wzrost motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.



KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI ZST OBSERWUJĄCYCH LEKCJE 
OTWARTE I UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

• poznanie nowych aplikacji, programów i metod pracy podczas 

obserwacji,

• otrzymanie adresów stron internetowych, programów i aplikacji,

• otrzymanie ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych z użyciem 

nowoczesnych technologii,

• szersze stosowanie poznanych programów i aplikacji,

• zwiększenie korzystania z nowoczesnych technologii w szkole.



KORZYŚCI DLA SZKOŁY Z REALIZACJI PROJEKTU

• wzrost umiejętności językowych oraz TIK członków kadry szkoły,

• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój 

nauczyciela, 

• zwiększenie liczby nauczycieli korzystających z nowoczesnych metod 

nauczania, programów i aplikacji, 

• promocja szkoły jako placówki wspierającej indywidualny rozwój 

nauczyciela,

• podniesienie się renomy i prestiżu szkoły.



EWALUACJA  W PROJEKCIE

• Ewaluacja była prowadzona na każdym etapie projektu.

• Ewaluacja końcowa odpowiedziała na pytanie czy udało się osiągnąć założone cele i 

rezultaty. 

• Podstawowymi metodami badawczymi były badania ewaluacyjne, obserwacja, 

wywiady, analiza dokumentów. 

• Narzędziami badawczymi były dokumenty projektowe, kwestionariusze ankiet, 

arkusze obserwacji i arkusz wywiadu. 

• W ewaluacji projektu brało udział 11 jego uczestników, a w ocenie wpływu projektu -

20 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.



WNIOSKI Z EWALUACJI

• Projekt był dobrze przygotowany i sprawnie realizowany.

• Proces zarządzania i monitorowania działań w projekcie przebiegał prawidłowo i bardzo 

skutecznie.

• Wszystkie zaplanowane działania oraz założone cele projektowe zostały zrealizowane, 

a wszystkie rezultaty zostały osiągnięte.

• Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z wybranego kursu oraz możliwości wyjazdu na 

szkolenie zagraniczne.

• Uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności językowe, organizacyjne  i dydaktyczne.

• Uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych projektach.

• Zwiększył się prestiż szkoły w środowisku lokalnym i w tym roku szkolnym mamy więcej klas 

oraz więcej młodzieży z lepszymi ocenami.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


