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STRONA 1 

 
POTRZEBY OOO 

Najważniejszym wyzwaniem oraz potrzebą OOO oraz placówek edukacyjnych jest: 

• udoskonalanie i poprawa oferty edukacyjnej; 

• udoskonalanie i poprawa jakość i atrakcyjności kształcenia. 

Działalność oświatowa wymaga stałego udoskonalania. W procesie tym kluczowe znaczenie ma 

otwarcie placówek na współpracę międzynarodową (i jej rozwinięcie) - otwarcie na 

transgraniczną wymianę i współpracę, ale również na wielokulturowość. Jest to możliwe m.in. 

dzięki realizacji mobilności europejskich oraz wspierania kompetencji język. pracowników, 

które stanowią podstawę umiędzynaradawiania działań, które przyczynia się do udoskonalenia 

i poprawy  jakości oferty edukacyjnej i kształcenia. 

Główne potrzeby przedszkoli i szkół podstawowych w konsorcjum w obszarze 

mobilności europejskich to: 

1. Potrzeba podnoszenia kompetencji z języka angielskiego poprzez 

uczestnictwo w kursach/ szkoleniach językowych.  

 

Przez udział w wyjeździe zagranicznym placówki skorzystają z możliwości 

szkoleń/kursu językowego w kraju anglojęzycznym i tym samym zwiększą umiejętności 

językowe pracowników (nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracyjnych). 

Obecnie kadra pedagogiczna posiada zbyt niski poziom znajomości języka angielskiego, 

by móc posługiwać się nim w swobodnej komunikacji. Nabyte umiejętności będą 

wykorzystywane podczas pracy z uczniami, a także przez kontakt z rodzicami 

anglojęzycznymi, za którą w największym stopniu odpowiedzialny jest pracownik 

administracyjny. Ze względu na to, że napływ obcokrajowców do Polski jest coraz 

większy, ilość rodziców obcojęzycznych biorących udział w rekrutacji się zwiększa, tym 

samym pracownik administracyjny staje przed nowym wyzwaniem językowym. 

Śledzenie nowinek zawodowych i komunikacja na poziomie europejskim jest również 

bardzo ważna dla dyrektora placówki, którego wiedza i rozwój bezpośrednio oddziałują 

na prowadzone przez nich placówki i pracowników. 

 

2. Potrzeba pozyskania partnera międzynarodowego 

Placówki chciałyby utrzymać stały kontakt z instytucją zagraniczną, wymieniać swoje 

doświadczanie i wzajemnie zapraszać się do uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły. 

Pozwoli to na stałą wymianę informacji np. o innowacjach w dziedzinie edukacji 

przedszkolnej i szkolnej. Placówki posiadają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi 

różnymi metodami, są otwarci na prezentację swojej pracy i chęć pozyskania nowej 

wiedzy w dziedzinie edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

 

3. Chęć zastosowania aplikacji i pomocy edukacyjnych w wersji anglojęzycznej 

przez nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wprowadzenie 

takich pomocy w zajęciach rozbudza większe zainteresowania dzieci, co przekłada się 

na ich wiedzę i chęć uczestnictwa w zajęciach. Nauczyciel rozwija zdolności język. 

dzieci przez zabawę, edukacja staje się przyjemna. 

 

4. Pragnienie zwiększenia wsparcia w procesie adaptacji dzieci anglojęzycznych 

przez nauczycieli posługujących się j. angielskim. Nowe dzieci anglojęzyczne 



STRONA 2 

podczas adaptacji są osamotnione w swoich przeżyciach, muszą dostosować się do 

nowej grupy i miejsca; Jeżeli do tego dochodzi jeszcze bariera językowa - adaptacja 

może być bardzo trudnym procesem. Nauczyciel swobodnie komunikować się w języku 

znanym przez dziecko będzie dla niego ogromnym wsparciem. 

 

 

5. Potrzeba stworzenia placówek o europejskim charakterze nauczania, opartego 

o wątki wielokulturowości. Poznając inne kraje można nauczyć się ich kultury i 

zwyczajów, następnie przekazać tę wiedzę podopiecznym, innym pracownikom i 

uczniom. 

 

6. Chęć swobodnego wykorzystywania anglojęzycznych platform internetowych i 

korzystanie np. z webinariów, e-learningu lub czatów. 

Takie możliwości pozwolą poszerzać wiedzę na polu międzynarodowym  bez wyjazdów 

zagranicznych. 

 

7. Potrzeba podnoszenia kompetencji w zakresie metod nauczania przez 

nauczycieli. 

 

8. Pragnienie podnoszenia motywacji wśród uczniów, rozwijanie innowacyjności i 

kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania oraz 

optymalnej organizacji pracy w klasie. 

Cel 1 

Zwiększenie umiejętności językowych 76 przedstawicieli kadry pedagogicznej 

placówek przez udział w mobilnościach zagranicznych w okresie trwania akredytacji 

2021-2027 

Zwiększenie umiejętności językowych 76 przedstawicieli kadry pedagogicznej placówek przez 

udział w mobilnościach zagranicznych (szkolenia, kursy, warsztaty) jest powiązany z 

potrzebami i wyzwaniami organizacji ponieważ umożliwia członkom konsorcjum 

podejmowanie działań mających na celu udoskonalanie i poprawę oferty edukacyjnej oraz 

jakość i atrakcyjności kształcenia w placówkach. Zwiększenie umiejętności językowych stanowi 

odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby placówek (np. kadra pedagogiczna posiada zbyt niski 

poziom znajomości języka angielskiego, by móc posługiwać się nim w swobodnej komunikacji, 

swobodnie prowadzić procesy adaptacyjne wychowanków)  

Osiągnięcie w/w celu umożliwi pracownikom: nawiązanie współpracy międzynarodowej; 

zastosowanie aplikacji i pomocy edukacyjnych w wersji anglojęzycznej; udzielanie wsparcia w 

procesie adaptacji; tworzeniu placówek o europejskim charakterze nauczania, opartego o wątki 

wielokulturowości; korzystanie anglojęzycznych platform internetowych 

Rezultaty będą osiągnięte po zakończeniu udziału kadry pedagogicznej w mobilnościach 

edukacyjnych (tj. po zakończeniu kursów, szkoleń, warsztatów zagranicznych). Osiągnięcie 

rezultatu będzie ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika i nastąpi w okresie trwania 

akredytacji. Zgodnie z planowanym harmonogramem mobilności w poszczególnych latach 

rezultaty zostaną osiągnięte przez:  

2021 - 16 os.  
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2022 - 13 os.  

2023 - 10 os.  

2024 - 12 os.  

2025 - 25 os. 

Mierzenie postępu 

Uczestnicy (76 os.) w celu określenia poziomu znajomości języka otrzymają i rozwiążą test 

językowy, który określi ich poziom umiejętności. Pozwoli to na pogrupowanie osób o 

podobnych potrzebach szkoleniowych i dostosowanie do nich kursu. Po zakończeniu 

mobilności zagranicznej test zostanie wykonany ponownie. Wyniki testu będą podstawą 

monitorowania i oceny postępów językowych, a także podstawą udokumentowania osiągnięcia 

rezultatów projektowych. Ponadto uczestnicy kursów otrzymają certyfikaty, które również 

będą służyć udokumentowaniu realizacji zakładanego celu. Uczestnicy wypełnią również 

ankietę autoewaluacji, w której sami ocenią czy zaplanowany cel został spełniony. Ponadto w 

proj. zaplanowano wykorzyst. nast. narzędzi:  

1) EUROPEJSKI PASZPORT JĘZYKOWY - dokument ten będzie potw. umiej. język., w 

szczególności dla kadry, która nie legitymuje się żadnym certyfikatem językowym. 

Cel 2 

Zwiększenie umiejętności językowych przez 6 Dyrektorów placówki i 6 pracowników 

administracyjnych przez udział w mobilnościach zagranicznych (szkolenia, kursy, 

warsztaty) w okresie trwania akredytacji 2021-2027 

Zwiększenie umiejętności językowych 12 przedstawicieli kadry dyrektorskiej i administracyjnej 

placówek przez udział w mobilnościach zagranicznych (szkolenia, kursy, warsztaty) jest 

powiązany z potrzebami i wyzwaniami organizacji ponieważ umożliwia członkom konsorcjum 

podejmowanie działań mających na celu udoskonalanie i poprawę oferty edukacyjnej oraz 

jakość i atrakcyjności kształcenia w placówkach. Zwiększenie umiejętności językowych stanowi 

odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby placówek (np. kadra pedagogiczna posiada zbyt niski 

poziom znajomości j. angielskiego, by móc posługiwać się nim w swobodnej komunikacji: 

komunikacji z rodzicami anglojęzycznymi; śledzenie nowinek zawodowych i komunikacja na 

poziomie europejskim. 

 Osiągnięcie w/w celu umożliwi pracownikom: nawiązanie współpracy międzynarodowej; 

zastosowanie aplikacji i pomocy edukacyjnych w wersji anglojęzycznej; udzielanie wsparcia w 

procesie adaptacji; tworzeniu placówek o europejskim charakterze nauczania, opartego o wątki 

wielokulturowości; korzystanie anglojęzycznych platform internetowych. 

Rezultaty będą osiągnięte po zakończeniu udziału kadry w mobilnościach edukacyjnych (tj. po 

zakończeniu kursów, szkoleń, warsztatów zagranicznych). Osiągnięcie rezultatu będzie 

ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika i nastąpi w okresie trwania akredytacji. Zgodnie 

z planowanym harmonogramem mobilności w poszczególnych latach rezultaty zostaną 

osiągnięte przez:  

2021 - 1 os.  

2022 - 2 os.  

2023 - 3 os.  

2024 - 5 os.  

2025 - 1 os.  
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Pomiar 

Uczestnicy (12 os.) w celu określenia poziomu znajomości jęz. otrzymają i rozwiążą test 

językowy, który określi ich poziom umiejętności. Pozwoli to na pogrupowanie osób o 

podobnych potrzebach szkoleniowych i dostosowanych do nich kursu. Po zakończeniu 

mobilności zagraniczne test zostanie wykonany ponownie. Wyniki testu będą podstawą 

monitorowania i oceny postępów językowych, a także podstawą udokumentowania osiągnięcia 

rezultatów projektu. Ponadto uczestnicy kursów otrzymają certyfikaty, które również będą 

służyć udokumentowaniu realizacji zakładanego celu. Uczestnicy wypełnią również ankietę 

autoewaluacji, w której sami ocenią czy zaplanowany cel został spełniony. Ponadto w projekcie 

zaplanowano wykorzystanie następujących narzędzi: 

 1) EUROPEJSKI PASZPORT JĘZYKOWY - dokument ten będzie potwierdzający umiejętności 

językowe, w szczególności dla kadry, która nie legitymuje się żadnym certyfikatem językowym;  

2) Europass CV - będzie przygotowany w języku angielskim przez uczestników projektu; 

3) ) Europass Mobilność -Każdy uczestnik projektu zwróci się do Krajowego Centrum Europass 

o wydanie certyfikatu. 

Cel 3 

Zwiększenie umiejętności językowych przez 15 pracowników administracyjnych 

Fundacji OOO przez udział w mobilnościach zagranicznych (szkolenia, kursy, 

warsztaty) w okresie trwania akredytacji 2021-2025 

Zwiększ. umiejętności język. 15 przedstawicieli kadry OOO (pracowników administracyjnych 

Fundacji przez udział w mobilnościach zagranicznych (szkolenia, kursy, warsztaty) jest 

powiązany z potrzebami i wyzwaniami organizacji ponieważ służy wspieraniu placówek 

edukacyjnych i ich obsługi w zakresie realizacji niniejszego projektu (obsługa merytoryczna, 

księgowa) a także przyszłych projektów we współpracy z placówkami zagranicznymi 

wspierania członków konsorcjum w organizacji i realizacji działań międzynarodowych - 

zwłaszcza w szerszej perspektywie czasowej. Zwiększenie umiejętności językowych stanowi 

odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby OOO (Potrzeba podnoszenia kompetencji z języka 

angielskiego pracowników odpowiedzialnych za wspieranie placówek edukacyjnych i ich 

obsługę, Potrzeba wspierania członków konsorcjum w organizacji i realizacji działań 

międzynarodowych (w tym sprawna obsługa mobilności, wyszukiwanie i nawiązywanie 

partnerstw). Działania wspierające służą realizacji wyzwań całej organizacji w kontekście 

udoskonalanie i poprawa oferty edukacyjnej i atrakcyjności kształcenia. 

 

Rezultaty będą osiągnięte po zakończeniu udziału kadry w mobilnościach edukacyjnych (tj. 

po zakończeniu kursów, szkoleń, warsztatów zagranicznych). Osiągnięcie rezultatu będzie 

ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika i nastąpi w okresie trwania akredytacji. 

Zgodnie z planowanym harmonogramem mobilności w poszczególnych latach rezultaty 

zostaną osiągnięte przez: 

2021 - 3 os.  

2022 - 3 os.  

2023 - 3 os.  
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2024 - 3 os.  

2025 - 3 os.  

Pomiar 

Uczestnicy (15 os.) w celu określenia poziomu znajomości języków otrzymają i rozwiążą test, 

który określi ich poziom umiejętności. Pozwoli to na pogrupowanie osób o podobnych 

potrzebach szkoleniowych i dostosowanie do nich kursu. Po zakończeniu mobilności zagr. test 

zostanie wykonany ponownie. Wyniki testu będą podstawą monitorowanie i oceny postępów 

językowych a także podstawą udokumentowania osiągnięcia rezultatów projektowych. 

Ponadto uczestnicy kursów otrzymają certyfikaty, które również będą służyć 

udokumentowaniu realizacji zakładanego celu. Uczestnicy wypełnią również ankietę 

autoewaluacji, w której sami ocenią czy zaplanowany cel został spełniony.  

Ponadto w projekcie zaplanowano  wykorzystanie następujących narzędzi:  

1) EUROPEJSKI PASZPORT JĘZYKOWY - dokument ten będzie potwierdzał umiejętności 

językowe, w szczególności dla kadry, która nie legitymuje się żadnym certyfikatem językowym;  

2) Europass CV - będzie przygotowany w języku angielskim przez uczestnictwo w Projekcie 

3) Europass Mobilność -Każdy uczestnik projektu zwróci się do Krajowego Centrum Europass 

o wydanie certyfikatu. 

Cel 4 

Przełamanie bariery językowej i kulturowej u pracowników u co najmniej 70% 

uczestników projektu - pracowników lidera i członków konsorcjum w okresie trwania 

akredytacji 2021-2027 

Przełamanie bariery językowej u 72 osób - kadry Lidera i członków konsorcjum jest powiązane 

z potrzebami wyzwaniami określonymi w sekcji "Informacje o organizacji", ponieważ 

umożliwia członkom konsorcjum podejmowanie działań mających na celu udoskonalenie i 

poprawę oferty edukacyjnej oraz jakość i atrakcyjność kształcenia w placówkach. Jak wskazano 

w opisie problemów i wyzwań w procesie udoskonalania oferty edukacyjnej- zarówno w 

wymiarze centralnym (Fundacji - Lidera konsorcjum) jak i na pozostałe placówki wchodzące w 

skład konsorcjum, niezbędne jest otworzenie placówek na współpracę międzynarodową - 

otwarcie na transgraniczną wymianę i współpracę, ale również otwarcie na wielokulturowość. 

Nie jest to możliwe bez umiejętności posługiwania się jęz. angielskim. Kluczową kwestią jest 

również przełamywanie bariery językowej i kulturowej. Aby umożliwić kadrze podejmowanie 

działań międzynarodowych kluczowe jest przełamanie tych barier, budowanie pewności siebie 

w obszarze komunikacji - będzie to możliwe dzięki realizacji mobilności oraz kursom 

językowym za granicą. 

Rezultaty będą osiągnięte po zakończeniu udziału kadry w mobilnościach edukacyjnych (tj. 

po zakończeniu kursów, szkoleń, warsztatów zagranicznych). Osiągnięcie rezultatu będzie 

ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika i nastąpi w okresie trwania akredytacji. 

Zgodnie z planowanym harmonogramem mobilności w poszczególnych latach rezultaty 

zostaną osiągnięte przez min:  

2021 - 14 os.  

2022 - 15 os.  

2023 - 12 os.  

2024 - 15 os.  

2025 - 21 os.  
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Szacuje się że poziom osiągnięcia wskaźnika wyniesie conajmn.70%. 

Cel 5 

Zwiększenie świadomości  europejskiej wśród co najmniej 70% uczestników wyjazdów 

oraz współpracowników w przedszkolach i szkołach wchodzących w skład konsorcjum 

a także wśród pracowników Lidera Konsorcjum w okresie trwania akredytacji 2021-

2027. 

Zwiększenie świadomości europejskiej wśród uczestników wyjazdów oraz współpracowników 

w przedszkolach i szkołach wchodzących w skład konsorcjum a także wśród prac. Lidera 

Konsorcjum jest powiązany z potrzebami i wyzwaniami, ponieważ umożliwia organizacji 

rozwój, udoskonalanie i poprawę oferty edukacyjnej oraz jakość i atrakcyjność kształcenia w 

oparciu o najlepsze praktyki europejskie. Jak wskazano w opisie problemów i wyzwań w 

procesie udoskonalania oferty edukacyjnej - zarówno w wymiarze centralnym (Fundacji - 

Lidera konsorcjum) jak i placówek wchodzących w skład konsorcjum, niezbędne jest otwarcie 

na współpracę międzynarodową - otwarcie na transgraniczną wymianę i współpracę, ale 

również otwarcie na wielokulturowość. Elementem niezbędnym otwarcia się na współpracę 

jest zwiększenie świadomości europejskiej, możliwe dzięki realizacji mobilności - zarówno 

kadry jak i uczniów szkół podstawowych. Świadomość europejska jest podstawą nawiązania 

współpracy międzynarodowej. 

Rezultaty będą osiągnięte po zakończeniu udziału kadry i uczniów w mobilnościach 

edukacyjnych (tj. po zakończeniu kursów, szkoleń, warsztatów zagranicznych). Osiągnięcie 

rezultatu będzie ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika i nastąpi w okresie trwania 

akredytacji. Zgodnie z planowanym harmonogramem mobilności w poszczególnych latach 

rezultaty zostaną osiągnięte przez min. 2021 - 28 os. 2022 - 29 os. 2023 - 26 os. 2024 - 28 os. 

2025 - 35 os.  

Pomiar 

Szacuje się że poziom osiągnięcia wskaźnika wyniesie 70%. Pracownicy (109 os.) oraz 

uczniowie (100 dzieci) w celu określenia poziomu zwiększenia świadomości europejskiej 

zostaną poddani autoewaluacji. Ponadto pracownicy wypełnią test dotyczący wartości 

europejskich - zarówno przed jak i po zrealizowaniu mobilności. Wyniki testu będą podstawą 

monitorowania i oceny postępów w obszarze w/w celu, a także staną się podstawą 

udokumentowania osiągnięcia rezultatów projektowych. Uczestnicy wypełnią również 

ankietę autoewaluacji, w której sami ocenią czy zaplanowany cel został spełniony i w jakim 

stopniu. 

Ponadto w proj. zaplanowano wykorzystanie następujących narzędzi:  

1) Europass CV - będzie przygotowany w języku angielskim przez uczestnika projektu;  

2) Europass Mobilność -Każdy uczestnik projektu zwróci się do Krajowego Centrum Europass 

o wydanie certyfikatu. 

Cel 6 . Udoskonalenie oferty edukacyjnej 15 przedszkoli i szkół wchodzących w skład 

konsorcjum w okresie trwania akredytacji 2021-2025 

Cel 7. Stworzenie szansy wyjazdu edukacyjnego w ramach edukacji szkolnej dla 100 

uczniów z 5 szkół podstawowych wchodzących w skład konsorcjum w okresie trwania 

akredytacji 2021-2027 
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Uczestnikami projektu będą:  

1. Pracownicy Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty zatrudnieni na podst. umowy 

o pracę, tj.:  

1) Kadra szkół i przedszkoli - członków konsorcjum (94 osoby); Będą to: - nauczyciele i 

pracownicy edukacyjni szkół i przedszkoli - nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów 

nauczania, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicy a także psychologowie, 

pedagodzy (82 osoby) - Dyrektorzy szkół i przedszkoli (będący równocześnie nauczycielami) 

oraz pracownicy administracyjni szkół i przedszkoli (12 osób);  

Profil: kobiety i mężczyźni w wieku 22 - 60 lat, wykształcenie wyższe, poziom językowy A2- C2. 

Potrzeby: doskonalenie umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim, doskonalenie zawodowe w obszarze nowoczesnych metod edukacji.  

2) Kadra organizacji – Lidera konsorcjum (15 osób)  

Będą to pracownicy:  

- kierujący działaniami konsorcjum w ramach projektu mobilności (w tym osoby 

odpowiedzialne za wnioskowanie. koordynację, rozliczenie, a także wspieranie realizacji celów 

strategicznych w obszarze rozwoju oferty edukacyjnej po zakończeniu udziału w mobilnościach 

poprzez np.: pomoc w nawiązywaniu partnerstw międzynarodowych i realizacji projektów 

ponadnarodowych - w tym projektów eTwinning), ; 

 - pracownicy zaangażowani w politykę edukacyjną, rozwój oferty edukacyjnej szkół i 

przedszkoli oraz podejmowanie działań o strategicznym znaczeniu dla sektora edukacji 

szkolnej, tj.: pracownicy Działu Pozyskiwania Funduszy (4 os.), pracownicy Działu realizacji 

Projektów (6 os.), Pracownicy Działu - Księgowo-Finansowego, przedstawiciele Zarządu (4 

osoby).  

Profil: kobiety i mężczyźni w wieku 25 - 60 lat, wykształcenie co najmniej średnie, poziomie 

językowy: co najmniej B1. Potrzeby: doskonalenie umiejętności językowych w zakresie 

posługiwania się językiem angielskim.  

2. Osoby uczące się - uczniowie szkół podstawowych: - dzieci i młodzież w wieku 6 - 15 lat 

(100 osób) - średnio 20 dzieci z 1 szkoły. Profil: dzieci zamieszkujące teren Polski, chłopcy i 

dziewczynki dzieci o zróżnicowanym statusie materialnym, pochodzeniu, narodowości, 

zainteresowaniach, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 

uczęszczające do placówek edukacyjnych Fundacji OOO. Potrzeby: zdobywanie wiedzy i 

doświadczenia w zakresie działań międzynarodowych.  

 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z mniejszymi szansami 

- tj. uczniowie niepełnosprawni, o niższym statusie materialnym, ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi/rozwojowymi, z problemami zdrowotnymi i barierami geograficznymi itp. 

Włączenie dzieci z mniejszymi szansami i uwzględnienie ich potrzeb w pierwszej kolejności ma 

na celu promowanie i umożliwianie równego dostępu i włączenia społecznego dzięki 

ułatwieniu dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach do 

międzynarodowych działań w sytuacji, ponieważ dostęp ten jest dla tych osób utrudniony 

(właśnie ze względu na mniejsze szanse na które uczestnicy nie mają wpływu). 
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Zadania OOO  

• podpisanie umowy z FRSE,  

• kontakt oraz komunikacja z FRSE (informowanie o zmianach; przedstawianie 

dokumentów do kontroli, audytów w imieniu całego Konsorcjum, występowanie z 

wnioskami na realizację zaplanowanych i zatwierdzonych działań; sporządzanie 

wniosków o płatność, odpowiedzialnych za obieg dokumentów)  

• monitorowanie działań;  

• ewaluacja i rozliczenie działań;  

• prowadzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej;  

• sprawozdawczość, rozliczanie dotacji;  

• obsługa księgowo-finansowa;  

• odpowiedzialność za przestrzeganie Standardów jakości Erasmusa (w tym aktywne 

wsparcie organizacji członkowskich w wypełnianiu zobowiązań standardów jakości 

programu Erasmusa), 

• ustalanie harmonogramów działań;  

• organizacja działań przygotowawczych dla uczestników przed rozpoczęciem 

mobilności;  

• wsparcie dla członków konsorcjum w zakresie prawidłowego realizacji projektu,  

• wsparcie członków konsorcjum w zakresie podejmownaia działań międzynarodowych 

(wyszukiwanie partnerów, ofert, możliwości. organizacja szkoleń, wydarzeń 

upowszechniających itp.);  

• promocja projektu,  

• promocja i koordynowanie działań w programie,  

• branie czynnego udziału w rozwoju organizacji będących członkami konsorcjum (w 

tym: organ. szkoleń dla pracowników, nawiązywanie kontaktów z nowymi partnerami 

przyjmującymi oraz promowanie dobrych praktyk),  

• nadzór nad odpowiednim zaangażowaniem członków konsorcjum w zadania, które 

mają bezpośredni wpływ na ich uczestników (na przykład: selekcja, monitorowanie lub 

definicja efektów uczenia się),  

• podział środków finansowych zgodnie z zapotrzebowanie placówek wchodzących w 

skład konsorcjum; - udział w podejmowaniu decyzji mających wpływ na uczestników 

mobilności, na członków konsorcjum i na podejmowanie w projekcie działania;  

• wybór org. przyjmujących i współpraca;  

• mentoring uczestników;  

• wdrażanie działań upowszechniania w skali całej organizacji;  

• współpraca z podmiotami zewnętrznymi np. instytucje szkoleniowe, media, władze 

lokalne. Nadzór nad prawidłowym realizowaniem w/w zadań będzie pełnił 

Koordynator.  

Zadania Członków konsorcjum (Dyrektorów placówek) to m.in:  

• prowadzenie rekrutacji uczestników w placówkach (uczestnicy będą wybrani w drodze 

transparentnego, uczciwego i niewykluczającego procesu rekrutacji). 

• wspieranie Lidera Konsorcjum w zakresie prawidłowej realizacji działań projektowych; 

• wrażanie w placówkach działań upowszechniających w placówkach; 

• współorganizowanie i realizacja działań przygotowawczych dla uczestników mobilności 

(przed wyjazdem);  
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• aktywny udział w podejmowaniu decyzji mających wpływ na uczestników mobilności, 

na członków konsorcjum i na podejmowane w projekcie działania;  

• wybór organizacji przyjmujących i aktywna współpraca;  

• monitoring rezultatów os. przez uczestnictwo mobilności;  

• udział w podziale środków finansowych poprzez zgłaszanie aktualizacji Planu Erasmusa 

placówki, który został wzięty pod uwagę w niniejszym wniosku o dofinansowanie,  

• udział w przygotowaniu i realizacja projektu mobilności dla uczestników - 

pracowników danej placówki,  

• gromadzenie dokumentacji projektowej 

 

 

W każdej placówce zostanie wybrana 1 os. odp. za kontakt z gł. koordynatorem proj. z 

Działu Realizacji Projektów z OOO. który odp. będzie za real. projektu. Nad 

prawidłowej działalności każdej placówki konsorcjum będzie czuwał Dyrektor 

placówki.  

Komunikacja między Liderem Konsorcjum a członkami konsorcjum będzie prowadzona w 

sposób ciągły - za pośrednictwem e-mail, tel., spotkań bezpośrednich z uczestnikami 

mobilności (w tym videokonferencje), Dyrekcją placówki. Spotkania będą prowadzone średnio 

1 x 2 mce - w zależności od potrzeb oraz stopnia zaawansowania działań projektowych. 

Spotkania będą miały charakter indywidualny oraz grupowy. 

W jaki sposób rezultaty zrealizowanych działań mobilnościowych 

będą wdrożone w bieżącą działalność organizacji? 

1. Zwiększenie liczby zajęć z języka angielskiego dla dzieci w przedszkolach i szkołach 

podstawowych (w tym przygotowanie placówek szkolnych do uruchomienia klas 

dwujęzycznych) Nowe umiejętności będą również wykorzystywane podczas innych zajęć 

tematycznych z dziećmi np. przyrodniczych (wplatanie słownictwa anglojęzycznego), 

geograficznych (opowieści i ciekawostki o kraju, w którym odbędzie się mobilność);  

2. Prowadzenie swobodnej komunikacji/rozmowy w języku angielskim pracownika 

administracyjnego/Dyrektora z rodzicami i partnerami anglojęzycznymi (w tym 

komunikacji online),  

3. Udostępnienie pozostałym pracownikom swoich efektów mobilności, opisując swoje 

spostrzeżenia, doświadczenia. Po zakończeniu mobilności zostanie zorganizowane 

spotkanie dla pozostałych pracowników placówek biorących udział w mobilności, na 

których zostanie zaprezentowane efekty mobilności, prezentacja, zdjęcia, zaprezentowane 

zostaną efekty uczenia się itp. 4. Przekazanie przez dyrektorów, efektów i wprowadzonych 

zmian w placówkach na kwartalnych spotkaniach dyrektorów wszystkich placówek 

Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty,  

4. Przekazanie informacji o mobilności współpracującym instytucjom,  

5. Informowanie rodziców/otoczenia o udziale w projekcie,  

6. Wdrażaniu nowych metod nauczania,   

7. Rozreklamowanie udziału w mobilności przez przygotowanie plakatów ze zdjęciami z 

wyjazdu, udostępnienie ciekawych zdjęć na portalu społecznościowym oraz na stronie 

internetowej Ogólnopolskiego Operatora Oświaty,  

8. Zgromadzenie i udostępnienie materiałów do nauki j. angielskiego w postaci notatek, 

podręczników, ćwiczeń wykonywanych podczas kursów/szkoleń - wszystkie te materiały 
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zostaną wprowadzone do komputera (zeskanowane) i udostępnione nauczycielom w 

każdej z placówek, która weźmie udział w mobilności,  

9. Zgromadzenie materiałów prasowych, ksero, ulotek, gazet, zdjęć, menu, 

kolekcjonowanych przez uczestników wyjazdów - te materiały to prawdziwa skarbnica 

realnych materiałów źródłowych. Zostaną wprowadzone (zeskanowane) do komputera i 

udostępnione nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w mobilnościach. Zdjęcia mogą być 

pokazywane innym nauczycielom/uczniom jako podstawa do zajęć o charakterze 

kulturowo-językowym. Wszystkie placówki wchodzące w skład konsorcjum będą na 

bieżąco wspierane i motywowane do wdrażania rezultatów działań mobilnościowych. 

Koordynator projektu będzie w stałym kontakcie z Dyrekcją placówek w także 

pracownikami - uczestnikami mobilności. Będzie pełnił rolę doradcy, motywatora 

Podział zadań podczas wdrażania zaplanowanych działań 

Oprócz koordynatora Erasmusa - koordynatora projektu do projektu zostaną zaangażowani:   

• Dyrektorzy placówek wchodzących w skład konsorcjum;  

• 1 os. odpowiada za kontakt z głównym koordynatorem projektu z Działu Realizacji 

Projektów z OOO, który odpowiedzialny będzie za realizację projektu. 

• przedstawiciele OOO biorący udział w rekrutacji uczestników w każdej z placówce  

• Za wdrażanie projektu będzie odpowiedzialny koordynator (przy aktywnym wsparciu 

Dyrektorów poszczególnych placówek oraz Zarządu OOO).  

Do najważniejszych zadań koordynatora projektu będzie należeć:  

• monitorowanie spełniania stand. jakości Erasmusa;  

• przygotowanie mobilności zagranicznej w ramach wniosku (nadzór nad organizacją 

rekrutacji zorganizowanej przez kadrę przedszkoli i szkół, w której odbędzie się szkol. 

i kontakt w sprawie organizacji, zakup biletów lotniczych, dojazdu na lotnisko, 

ubezpieczenia, zakwaterowania oraz przygotowania pracowników do mobilności  

• wsparcie językowe i kulturowe we współpracy z organizacją przyjmującą),  

• przygotowanie umowy o współpracy z wybranym partnerem (szkołą 

językową/partnerską edukacyjnym),  

• przygotowanie materiałów informacyjnych typu: mapek, scenariuszy, opisów 

transportu i logistyki projektu zapewnienie bezpieczeństwo i komfort uczestników 

podczas mobilności,  

• wyszukanie i wykupienie ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu,  

• monitorowanie realizacji projektu, budżetu projektu, ewaluacja mobilności,  

• przygotowanie sprawozdań i kompletowanie wszelkiej dokumentacji gromadzonej 

podczas mobilności przez uczestników 

• Przydzielony koordynator będzie w stałym kontakcie z uczestnikami mobilności, 

zapewnienie im pomocy w każdej sytuacji.  

• Przed wyjazdem kadra z każdej z zaangażowanej placówek spotka się z koordynatorem 

w celu omówienia najważniejszych informacji projektu.  

• Uczestnicy przygotują potrzebne materiały do wyjazdu np. informacje o kraju 

przyjmującym.  

• Koordynator uświadomi uczestników o konieczności spełnienia rezultatu i celu 

wyjazdu. 
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• Do zadań koordynatora należeć będzie również współudział w rekrutacji uczestników 

mobilności i nadzór by przebiegła w sposób uczciwy i dostępny dla wszystkich 

pracowników, uczniów spełniających kryteria rekrutacyjne.  

• Koordynator w porozumieniu z Dyrekcją placówek dokona wyboru org. przyjmującej. 

Wszystkie działania będą zorganizowane z zachowaniem wysokich standardów 

bezpieczeństwa i ochrony uczestników - uczestnicy będą ubezpieczeni, na każdym 

etapie zapewnione zostanie wsparcie i pomoc zarówno w organizacji wysyłającej, jak i 

przyjmującej - zostaną wytypowane osoby, kont. a także określony sposób kontaktu i 

dokumenty./procedury obowiązujące w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności 

• Mentorem wyjazdu będzie koordynator proj. Będzie on odpowiedzialny za proces 

ewaluacji i monitor. Zakres monitorowania i ewaluacji realizacji projektu będzie 

sprowadzał się do monitorowania aktualnych adresów oraz jakości oraz efektywności 

prowadzenia mobilności. Dokona on oceny i analiz. ef. uczenia się w celu poprawy 

jakości przyszłych działań. Efekty uczenia się i rezultaty będą uznane na podstawie 

dostosowanych narzędzi europejskich i krajowych.  

• Zadania między koordynatora konsorcjum i pozostałych członków konsorcjum zostały 

rozdzielone względem posiadanych kompetencji i doświadczenia. 

Upowszechnianie rezultatów 

a) W ramach konsorcjum 

 

Proces upowszechniania będzie odbywać się w obrębie całego konsorcjum. W ramach 

projektu zaplanowano utworzenie grupy na portalu facebook w celu upowszechniania 

rezultatów w ramach konsorcjum. Grupa będzie moderowana przez Koordynatora - 

znajdą się na niej wszystkie informacje dotyczące programu Erasmus, planowanych i 

realizowanych działań, relacje uczestników, informacje dotyczące planowanych i 

wdrażanych projektów edukacyjnych będących efektem zrealizowanych mobilności  

(w tym np. promocja projektów podejmowanych na platformie e-twinning itp.).  

 

Na grupie udostępnione zostaną wszelkie materiały dotyczące metod edukacyjnych, 

narzędzi i pomysłów wyprowadzanych przez uczestników. Ponadto we wszystkich 15 

placówach odbędą się spotkania uczestników projektu. (minimum 15 spotkań) Po 

realizacji mobilności uczestnicy zaprezentują współpracownikom relację z wyjazdów, 

zdobyta wiedzę, a także doświadczenia przez opisanie wyjazdu, pokażą zdjęcia i 

pamiątki itp.  

 

b) Z innymi organizacjami i opinią publiczną 

 

Upowszechnianie rezultatów i wiedzy na temat programu zaplanowanych również w 

szerszym ujęciu - efekty realizacji działań będą upowszechniane na stronie internetowej 

Lidera konsorcjum oraz strony placówek, które wezmą udział w projekcie. Rezultaty 

realizacji działań będą również upowszechniane w lokalnych i regionalnych mediach - 

właściwych do siedzib placówek, wchodzących w skład konsorcjum. Uczestnicy 

projektu aktywnie będą uczestniczyć w projektach upowszechniających 

organizowanych przez FRSE - w tym w konkursach, konferencjach, seminariach. 

Zaplanowano również stworzenie raportu podsumowującego realizację działań, który 

zostanie opublikowany na stronie Fundacji OOO- lidera konsorcjum. W ramach 
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projektu zaplanowano konferencję organizację 1 konferencji pedagogicznej/ 

warsztatów w roku, na którym zaproszone zostaną wszystkie placówki OOO 

(stacjonarnie lub online). Zaplanowano również opracowanie i publikację 

"Erasmusowego poradnika dobrych praktyk", który zostanie zamieszczony na str. 

Internetowej Fundacji, zostanie przesłany do organizacjom partnerskim oraz 

podmiotom zainteresowanym. 

 

c) Informowanie o źródle finansowania 

 

Informacja o realizacji projektu z programu ERASMUS będą udostępnianie za pomocą 

kanałów:  

- profil placówki i Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty na portalu 

społecznościowym;  

- strona internetowa placówek edukacyjnych wchodzących w skład konsorcjum;  

- spotkania przedszkolne i szkolne (spotkania dla rodziców, koncerty, obchody np. 

dzień mamy, festyny);  

- mailing do pracowników placówki.  

- media lokalne i regionalne (artykuły sponsorowane itp.),  

- na tablicach ogłoszeń w placówkach edukacyjnych. Lider oracz członkowie 

konsorcjum w toku realizacji wszystkich działań w ramach akredytacji na bieżąco będą 

relacjonować postępy projektowe, a przy tej okazji podkreślać źródło finansowania 

przedsięwzięcia.  

 

Wszystkie dokumenty projektowe i materiały zostaną opatrzone grafiką oraz 

informacją o finansowaniu działań z programu ERASMUS - zgodnie z wytycznymi. 

 

 

Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus 

Fundacja OOO oraz placówki edukacyjne wchodzące w skład konsorcjum będą dążyć do 

aktywnego uczestnictwa w sieci Erasmusa poprzez: 

• przyjmowanie uczestników z innych krajów - tj. np. zapraszanie uczniów ze szkół z 

którymi zostanie nawiązana współpraca w ramach platformy eTwinning; 

• uczestniczenie w wymianie dobrych praktyk projektowych (tj. upowszechnianie 

rezultatów działań poprzez organizację i udział: w konferencjach, spotkaniach, 

kongresach itp.), w tym czynne uczestnictwo w działaniach kontaktowych 

organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; w tym np: w konkursach: 

Selfie+, Erasmusdays, Bieg Erasmusa 

• udzielanie wsparcia w postaci: konsultacji, doradztwa, opieki mentorskiej z 

placówkami, które mają mniejsze doświadczenie w zakresie uczestniczenia w 

programach europejskich, 

• zachęcanie uczniów i nauczycieli do brania udziału w różnego rodzaju aktywnościach 

międzynarodowych a także podejmowaniu aktywnych działań w sieciach Erasmus. 


