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Informacje o projekcie 

Projekt pod nazwą NAUCZYCIEL BEZ BARIER realizowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego 

beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest 

na zasadach programu Erasmus+. 

Czas trwania projektu obejmuje okres 24 miesięcy od 2017.10.01 do 2019.09.30. 

Głównym celem projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“, który 

stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ 

Edukacja szkolna w ramach konkursu wniosków 2017, jest poprawa jakości pracy szkoły 

osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy 

i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe (podniesienie 

poziomu umiejętności językowych). 

W ramach projektu nauczyciele poszerzą swoje umiejętności cyfrowe, które pomogą im 

usprawnić swoją pracę m. in. tworzyć i opracowywać dokumenty elektroniczne a także 

samodzielnie tworzyć własne pomoce dydaktyczne (zakłada się zwiększenie wykorzysty-

wania TIK w codziennej pracy przez 80% nauczycieli oraz poszerzenie zakresu stosowania 

TIK).  

Projekt zakłada mobilność 7 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima 

Lelewela w Poznaniu (4 nauczycieli języków obcych i 2 nauczycieli przedmiotów 

zawodowych). Mobilności będą miały miejsce w Irlandii, na Malcie, w Niemczech 

i w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach języka angielskiego ogólnego 

oraz szkoleniach metodyczno-językowych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego. 

Dzięki temu, że mobilności będą miały miejsce w różnych państwach możliwa będzie 

promocja szkoły w szerszym zakresie i nawiązanie większej liczby kontaktów 

międzynarodowych. Pedagodzy zyskają także szerszą wiedzą społeczną i kulturową, którą po 

powrocie podzielą się z innymi w ramach wielu imprez szkolnych. Różnorodność kursów 

sprawi, iż nauczyciele zdobędą różne kwalifikacje i umiejętności. To również powinno 

wpłynąć pozytywnie na poziom komunikacji z potencjalnymi partnerami, a także wzmocni 

wielojęzyczność wśród młodzieży szkolnej. 

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym 

i opłatą za kurs uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla szkoły. 

Szczegółowa specyfikacja kursów dostępna jest na stronie http://power.frse.org.pl/edukacja-

szkolna-2017. 


