
 

 

 „Mobilny nauczyciel – europejska jakość w szkole”  

 Właściwy etap realizacji w/w projektu rozpoczął się od 24 sierpnia 2017 r. kiedy to została 

podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji FRSE  a Starostą  

Opolskim . Projekt jest  dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania 

wynosi 41742.00 EUR.  Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski, będący organem 

prowadzącym dla bezpośredniego beneficjenta umowy – Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim. 

 Celem projektu „Mobilny nauczyciel – europejska jakość w szkole” jest podnoszenie jakości 

pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego poprzez: 

 podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli 

 zdobycie wiedzy i doświadczenia dotyczącego organizacji nauczania w Szkole Branżowej ( 

wdrożenia założeń reformy oświaty w oparciu o dobre europejskie  praktyki), 

 nadanie ZSZ wymiaru europejskiego, tak aby podnieść konkurencyjność szkoły na rynku, 

 W projekcie uczestniczy 11 nauczycieli ZSZ, którzy wezmą udział w 18 mobilnościach 

zagranicznych. Siedem mobilności w ramach doskonalenia językowego odbędzie się w Irlandii w 

Atlantic Language School w Dublinie, jedenaście kolejnych, to mobilności na kursy metodyczne do 

Florencji , które odbędą się w centrum Europass Teacher Academy Language School i w Fundacji 

You Net w Bolonii we Włoszech. Po powrocie ze szkoleń nauczyciele będą wdrażać ich efekty, 

dzielić się dobrymi praktykami z pozostałymi nauczycielami, realizując założone cele. 

 Powyższe działania przyczynią się do wzmocnienia profesjonalnego wizerunku nauczycieli 

a w rezultacie podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego i zawodowego w Powiecie Opolskim. 

Wiedza zdobyta na szkoleniach oraz poznanie dobrych europejskich praktyk wzbogacą, odświeżą i 

urozmaicą warsztat pracy pedagogów, tak aby stał się atrakcyjny dla uczniów, pobudzał ich 

motywację, kreatywność i zachęcał do samorealizacji, podnosił poziom kompetencji kluczowych, 

które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku pracy. 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1 września 2017 do 28 lutego 2019  

MAKSYMALNA PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI: 41742.00 EUR.   

Koordynatorzy Projektu 


