
Projekt „Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć w klasach trilingualnych 
i wdrożenie autorskiego programu nauczania języków obcych "COGITO - 
CLILMEBS" (Content and Language Integrated Learning + Mind Emotions Body 
Senses)” jest częścią Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Wychodzi on naprzeciw 
oczekiwaniom naszych uczniów planujących po ukończeniu szkoły kontynuacje nauki na 
uczelniach angielsko - i niemieckojęzycznych. Głównym celem jest rozwijanie i 
podnoszenie kompetencji i umiejętności językowych kadry szkolnej, tak aby skutecznie 
wdrożyć program "COGITO - CLILMEBS", który zakłada połączenie bilingwalnego 
(a w przyszłości trilingwalnego) nauczania przedmiotowego oraz różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych w językach obcych.  
Realizacja projektu mobilności w ramach KA1 ma na celu również zaspokoić 
zdefiniowane podczas ewaluacji potrzeby szkoły jak: 
1. podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej; 
2. podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się; 
3. rozwój kompetencji społecznych i kulturowych; 
4. rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, wykorzystania narzędzi informatycznych; 
5. zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju 

osobistego; 
6. potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły; 
7. realizacja programów autorskich; 
8. wprowadzanie innowacyjnych metod zarządzania szkołą m.in. w wyniku 

porównywania systemów edukacyjnych szkół z różnych krajów europejskich. 
W projekcie weźmie udział 14 pracowników. Zaplanowano uczestnictwo w kursach 
języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz kursy metodyczne 
Przewidywane potencjalne korzyści długoterminowe: 
1. wdrożenie autorskiego programu nauczania języków obcych "COGITO - 

CLILMEBS"; 
2. wprowadzenie do oferty szkoły dodatkowych form aktywności prowadzonych 

bilingwalnie i/lub trilingwalnie w zakresie sportowym, turystycznym, kulturalnym 
i społecznym, co uatrakcyjni proces kształcenia zgodnie z potrzebami 
i oczekiwaniami uczniów; 

3. uzupełnienie programów nauczania o elementy rozwijające inteligencję 
emocjonalną; 

4. powszechne stosowanie metod pracy opartych na ICT (Information and 
Communication Technology); 

5. zaktywizowanie kadry kierowniczej do ciągłego wzrostu kompetencji w zakresie 
zarządzania i strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa; 

6. zacieśnienie dotychczasowej współpracy z partnerami spoza granic Polski: 
Hochschule Zittau/Görlitz, Uniwersytet w Pardubicach, Uniwersytet Techniczny 
w Libercu, Motivation Academy w Londynie, Instytut Transformacji Społecznych 
z Kijowa; 



7. nawiązanie nowych kontaktów z partnerami z krajów UE i USA. 


