Zespół Szkół Energetycznych w Gdaosku bierze udział w programie
Mobilnośd Szkolnej Kadry Edukacyjnej w obszarze Edukacja Szkolna. Jest
on częścią Unijnego Programu Erasmus+, który wszedł w życie z
początkiem 2014 roku i z założenia ma trwad do 2020 roku. Zastąpił on
kilka istniejących do tej pory programów, w tym między innymi program
Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w którym w latach 2004, 2005 i
2013 brały udział trzy nauczycielki języka angielskiego z naszej szkoły.
Nowy program ma charakter bardziej globalny, przedstawia wizję rozwoju
naszej szkoły w kontekście europejskim oferując wsparcie finansowe
nauczycielom pragnącym udoskonalad swój warsztat pracy. Warto jednak
wspomnied, iż w odróżnieniu od wielu innych projektów unijnych nie ma
on na celu finansowania materiałów dydaktycznych lub wyposażenia
szkoły. Budżet, który otrzymała nasz szkoła na realizację w/w projektu
przeznaczony jest w całości tylko na sfinansowanie przygotowania do
wyjazdu, przelotu, pobytu oraz samych kursów w Wielkiej Brytanii przez
konkretnych nauczycieli.
Nasz projekt nosi tytuł „Informatyk na arenie międzynarodowej” i
ma trwad dwa lata (oficjalna data rozpoczęcia projektu to 01.11.2014).
Szczegółowy plan projektu został stworzony i opracowany przez mgr
Danutę Litwin-Kruszczyoską, nauczycielkę języka angielskiego i mgr Annę
Barnicz-Szymlek, nauczycielkę informatyki. W jego wyniku ma w naszej
szkole powstad grupa w klasie o profilu Technik Informatyk, która będzie
realizowad zaawansowany (wykładowy) program języka angielskiego
zarówno jako przedmiotu docelowego, jak i narzędzia do pogłębiania
wiedzy z innych przedmiotów – między innymi informatyki, matematyki,
przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych. W przyszłości mamy
nadzieję na opracowanie kolejnego programu, którego celem będzie
umożliwienie najzdolniejszym uczniom odbywanie praktyk za granicą.
Liczymy również na realizację projektów mających na celu dokształcanie
kadry uczącej w klasach o innych profilach zawodowych.

W ramach projektu piętnastu nauczycieli naszej szkoły odbędzie
dwutygodniowe kursy językowo-metodyczne oraz specjalistyczne w
Wielkiej Brytanii. Będą one odbywały się
w Bath, Broadstairs,
Southampton, York oraz w Plymouth.
Termin zgłaszania wniosków do pierwszej rundy upłynął 17 marca
2014. Wypełnianie formularza aplikacyjnego oraz załączanie wszystkich
niezbędnych dokumentów było znacznie utrudnione, ponieważ do
momentu zakooczenia przyjmowania wniosków nie ukazał się oficjalny
przewodnik po programie w języku polskim. Z początkiem czerwca dotarła
do nas szczęśliwa wiadomośd, iż decyzją Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ nasz wniosek został zaakceptowany. Nie jest to jednak koniec
naszych powodów do dumy. Z oficjalnych wyników dowiedzieliśmy się, że
nasz projekt był jednym z 521 złożonych wniosków, a zaledwie 118 z nich
otrzymało pełną akceptację w chwili ogłoszenia wyników. Co więcej,
uzyskał on 96 na 100 możliwych punktów i tym samym znajduje się na
17 pozycji wśród wszystkich zaakceptowanych wniosków. Jesteśmy
jedyną szkołą w całym Trójmieście której wniosek został w 2014 roku w
pełni zatwierdzony.

(wnioski dwóch innych szkół średnich z Gdaoska – Liceum nr XX
oraz Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących otrzymały status
„zatwierdzony na liście rezerwowej”).

