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Jak dobrze wykorzystać środki unijne w edukacji

Projekt: 
„Otwórzmy się na Europę!”
(realizacja: 1.VI.2016 – 30.XI.2018)

Wiosną 2016 roku Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Gło-
wackiego w Krakowie (obecnie: Szkoła Podstawowa nr 
39 z oddziałami gimnazjalnymi) otrzymało środki unij-
ne na realizację projektu w ramach Akcji Kluczowej 1 
programu „Erasmus plus”.

Droga do przyznania dofinansowania dla naszych dzia-
łań trwała ponad pół roku. Zaczęliśmy od określenia po-
trzeb szkoły dotyczących kwalifikacji zawodowych i języko-
wych naszej kadry pedagogicznej. Następnie do Narodowej 
Agencji programu „Erasmus plus” został napisany i wysła-
ny wniosek o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i po podpisaniu umowy z NA realizacja pro-
jektu rozpoczęła się. Na realizację działań projektowych 
otrzymaliśmy z Narodowej Agencji 80% przyznanej kwoty. 
Brakujące 20% zapewnił Organ Prowadzący, czyli Urząd 
Miasta Krakowa. Otrzymane środki wystarczyły na opłace-
nie kursów, przeloty, utrzymanie nauczycieli za granicą oraz 
na zarządzanie projektem w szkole.

Akcja Kluczowa 1 dotyczy udziału w zagranicznych 
szkoleniach kadry edukacyjnej w sektorze „edukacja szkol-
na”. Nauczyciele mogą wziąć udział w kursach doskona-
lących znajomość języka obcego, w kursach językowo-
-metodycznych lub kursach specjalistycznych. Wszystkie 
realizowane są w wybranym języku w jednym z krajów  
europejskich. Wysokość dofinansowania wystarcza na po-
krycie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji każ-
dego wyjazdu. 

W przypadku naszej placówki potrzeby były ściśle okre-
ślone. Zależało nam na przygotowaniu kadry dydaktycznej 
do nauczania swoich przedmiotów w języku obcym (kursy 
CLIL), na podniesieniu kwa-
lifikacji nauczycieli w wy-
korzystaniu nowoczesnych 
technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (kursy 
ICT) oraz na podniesieniu 
kompetencji w posługiwa-
niu się wybranym językiem 
obcym. Zgodnie z tzw. Eu-
ropejskim Planem Rozwoju 
Szkoły sześcioro nauczycieli 
szkoliło się na kursach języ-
kowych w Wielkiej Brytanii, 
na Malcie (język angielski) 
oraz w Hiszpanii (jęz. hisz-
pański). Dwie kolejne osoby 
brały udział w kursach me-
todycznych (CLIL oraz ICT) 
w Wielkiej Brytanii i jedna 
– koordynator projektu – 
w kursie specjalistycznym 
dotyczącym pisania wnio-
sków i zarządzania projek-
tami unijnymi na Sycylii.

Każde szkolenie zagraniczne w nazewnictwie unijnym 
to mobilność, tak więc uczestnicy mobilności wyjeżdżali 
za granicę na kursy z różnymi obawami i mnóstwem py-
tań. Wszyscy wrócili ze szkoleń bardzo zadowoleni, prze-
konani o dokonaniu dobrego wyboru, z wiedzą zdobytą 
podczas szkoleń, z nowymi doświadczeniami, otwarci na 
wielokulturowość, na tradycje i obyczaje panujące w od-
wiedzanych krajach. Wszyscy otrzymali od organizatorów 
certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia, a także 
międzynarodowe zaświadczenie, tzw. „Europass Mobility”, 
wydawane w dwóch językach i określające bardzo szczegó-
łowo: cel szkolenia, zadania wykonywane w trakcie, umie-
jętności i kompetencje zawodowe i językowe, umiejętności 
w zakresie obsługi komputera, kompetencje organizacyjne 
i społeczne. 

Wyjazdy nauczycieli odbywały się latem 2016 roku, zimą 
oraz latem 2017 roku. Teraz przyszedł czas na podsumowa-
nie, dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz 
zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej. Od 
początku bieżącego roku szkolnego jako Szkoła Podstawo-
wa nr 39 w Krakowie z powodzeniem realizujemy założenia 
projektu. W tym roku szkolnym klasa VII a zaczęła reali-
zować program dwujęzyczny z nauczaniem przedmiotów 
ścisłych w języku angielskim. Od lat dwujęzycznie nauczany 
jest w naszej szkole język hiszpański. Nauczyciele języków 
obcych coraz częściej stosują na swoich lekcjach techno-
logie informacyjno-komunikacyjne, co świetnie urozmaica 
lekcje i zwiększa motywację uczniów do nauki. Podczas XII 
Festynu Jesiennego, który odbywał się w naszej placówce 
w dniu 7 października b.r. dzieliliśmy się doświadczeniami 
zdobytymi podczas mobilności kadry edukacyjnej oraz upo-
wszechnialiśmy rezultaty naszych szkoleń. Relacje nauczy-
cieli, którzy w nich uczestniczyli wraz z fotografiami znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej: www.sp39krakow.
pl. w zakładce „Erasmus”. 

Mamy nadzieję, że w następnych latach nadal będziemy 
z powodzeniem wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas 
realizacji projektu pt.: „Otwórzmy się na Europę!”
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