„Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata”.
Ludwig Wittgenstein
Nauczyciele naszej szkoły będą uczestniczyć w

kursach językowych w ramach

międzynarodowego programu Erasmus Plus. To znakomita wiadomość i dla nauczycieli i dla uczniów.
Erasmus PLUS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest podniesienie jakości pracy
placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy
międzynarodowej. Patronem programu jest wybitny holenderski pedagog i humanista żyjący

w czasach Renesansu-Erazm z Rotterdamu. Erazm (Erasmus) podróżował po świecie
zbierając doświadczenia i nauczając innych. Mottem programu są słowa „Erasmus Plus
zmienia życie, otwiera umysły”.
Ponad 600 szkół z całej Polski ubiegało się o fundusze w ramach programu Erasmus Plus,
których zdobycie umożliwia wyjazdy i szkolenia kadry za granicą. W 2015 roku w ramach akcji K1
tylko 126 szkół otrzymało fundusze, w tym nasza szkoła, jako jedna z trzech ze Szczecina.
Opracowany przez nauczycieli wniosek uzyskał 94 punkty na 100 możliwych, czyli został przez
ekspertów oceniony jako bardzo wartościowy.

13 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 74 wyjedzie na szkolenia do Zjednoczonego
Królestwa i do Niemiec. Będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych
metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Czyli w naszej szkole będzie jeszcze
ciekawiej i nowocześniej. Zaplanowano kursy językowe i specjalistyczne w Londynie,
Cambridge, Bournemouth i Lindau. Pani dyrektor będzie uczestniczyć w wizycie studyjnej w
jednej ze szkół w Bournemouth. Grupa nauczycieli będzie obserwować przez dwa tygodnie
pracę wybranej szkoły podstawowej
w

Zjednoczonym

Królestwie

(Anglia). Pani Renata Sutkowska,
nauczycielka języka angielskiego z
naszej szkoły uczestniczyła w kursie
Creative Methodology w Londynie.
W

2016
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kursy
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nauczycieli. Wizyta studyjna będzie
mieć miejsce w 2017 roku. Pan
Jolanta

Jaroszewska,

koordynator

programu, dzieliła się doświadczeniami w czasie konferencji w Zachodniopomorskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Planujemy, że wyjazdy nauczycieli zapoczątkują
trend, który będzie prowadził do wyjazdów również uczniów.
Patron programu – Erazm z Rotterdamu mawiał, że dla chcącego, nie ma nic trudnego.
Zatem uczmy się języków. Poszerzajmy granice.
Jolanta Jaroszewska

