W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
zakończyła się realizacja dwuletniego projektu pod nazwą „KRACH – szkoła z
przyszłością”, który został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację dwutygodniowych
szkoleń dla 10 nauczycieli I LO.
Do projektu przystąpiło 5 nauczycielek języka angielskiego, 3 germanistki oraz 2
nauczycieli nie-językowców: nauczyciel geografii i nauczyciel historii.
Głównym celem projektu "KRACH - szkoła z przyszłością" było doskonalenie kadry
dydaktycznej tak, aby poszerzyć wymiar europejski szkoły, położyć większy nacisk na
nowoczesne metody nauczania oraz włączyć szkołę w realizację projektów
edukacyjnych we współpracy z innymi szkołami w Europie.
Podczas wakacji, nauczyciele języka angielskiego oraz 2 nauczycieli nie-językowców,
doskonalili swoje umiejętności językowe i metodyczne w londyńskiej szkole Avalon
School od English, dwie nauczycielki języka niemieckiego szkoliły się w Instytucie
Goethego w Monachium i Berlinie, natomiast trzecia germanistka uczestniczyła w
kursie w Austrii, w szkole językowej ActiLingua Academy we Wiedniu.
W konsekwencji nauczyciele zdobyli nowe kompetencje wpływające na podniesienie
jakości pracy szkoły, nawiązali międzynarodowe kontakty, nie tylko odświeżyli wiedzę
językową i metodyczną, ale mieli też niepowtarzalną okazję by obcować z kulturą,
sztuką, historią danego obszaru językowego, jak również doświadczyć codziennego
życia w wybranym kraju.
W Londynie nauczyciele mogli obserwować i uczyć się metody nauczania języka
angielskiego, Avalon Quantum English, w Monachium nasza nauczycielka była
częścią niesamowicie barwnej, wielokulturowej grupy nauczycieli z 17 krajów, w
Berlinie i Wiedniu szkolenia wypełnione były ogromną dawką wiedzy realioznawczej.
Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zagranicznych szkoleń, nauczyciele
wykorzystują w codziennej pracy z uczniami, co niewątpliwie wpływa na podniesienie
poziomu i jakości nauczania języków obcych w I LO.
Warunki takie może stworzyć jedynie szkoła posiadająca kadrę, która otwarta jest na
doskonalenie i podążanie za wszelkimi nowoczesnymi środkami, służącymi rozwojowi
uczniów.

Realizacja tak ambitnego projektu była możliwa dzięki Europejskiemu Funduszowi
Społecznemu, w ramach którego funkcjonuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, finansujący m.in. projekty Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej

Londyn, wręczenie certyfikatów ukończenia kursu w Avalon
School of English
W dolnym rzędzie od lewej: uczestniczka kursu z Brazylii,
nauczyciel prowadzący zajęcia z metodyki Lee Prescott, Izabela
Nadratowska
W górnym rzędzie od lewej: Beata Gogolewska, Ewa
Boniakowska, Agnieszka Janowska, Ewa Kuczyńska

Londyn, Plac Piccadilly Circus
Od lewej: Jarosław Piech, Bartosz Borkowski, Ewa Boniakowska,
Agnieszka Janowska, Izabela Nadratowska, Beata Gogolewska,
Ewa Kuczyńska

Londyn, przed siedzibą szkoły Avalon
Od lewej: Agnieszka Janowska, Bartosz Borkowski, Beata
Gogolewska, Ewa Kuczyńska, Ewa Boniakowska, Izabela
Nadratowska, Jarosław Piech

Zwiedzanie Londynu
Od lewej: Jarosław Piech, Beata Gogolewska, Ewa
Kuczyńska, Izabela Nadratowska, Ewa Boniakowska,
Agnieszka Janowska, Bartosz Borkowski

Londyn, Her Majesty’s Theatre (Teatr Jej Wysokości), przed
spektaklem „Upiór w Operze”
Od lewej: Izabela Nadratowska, Ewa Boniakowska, Agnieszka
Janowska, Beata Gogolewska, Ewa Kuczyńska

Wycieczka do Stonehenge
Od lewej: Jarosław Piech, Agnieszka Janowska, uczestniczka
kursu z Karpacza, Bartosz Borkowski

Kurs w Monachium – Halina Borkowska (druga od prawej) z
uczestnikami kursu

Kurs w Berlinie – Anna Niepytalska (pierwsza od lewej) z
uczestniczkami kursu

Wiedeń – Anna Chachuła (pierwsza od prawej) z uczestnikami kursu – w tle Pałac Schönbrunn

Agnieszka Janowska
Nauczyciel języka angielskiego w I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie
Autor i koordynator projektu „KRACH – szkoła z przyszłością”

