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I.

Wstęp

Jako nauczyciele uczący w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym jesteśmy świadomi szybko postępujących zmian w otaczającej
nas rzeczywistości. Staramy się jak najlepiej przygotować naszych uczniów do życia
i pracy, zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i poza nią. Chcemy by
współtworzyli rzeczywistość, dobrze radzili sobie na rynku pracy i pozytywnie
wpływali na przyszłość Polski, Europy i Świata.
Będąc instytucją oświatową kształcącą w kierunkach zawodowych

dokładamy

wszelkich starań, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku pracy,
a w szczególności wymaganym przez pracodawców konkretnym umiejętnościom
zawodowym. Istotnym elementem mającym wpływ na sukces naszych absolwentów
jest rozwój kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego,
aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły powstał jako podstawa

do dalszego rozwoju

i unowocześniania naszej szkoły tak, by mogła ona sprostać wymaganiom stawianym
przez współczesny świat, charakteryzujący się

szybkim postępem technicznym

i przemianami cywilizacyjno-kulturowymi.
W perspektywie europejskiego rozwoju szkoła potrzebuje:
1. Zdefiniowania potrzeb instytucji odnośnie jej rozwoju zarówno w zakresie
podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów
nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej.
2. Zaplanowania zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych
ze współpracą międzynarodową, które przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych
potrzeb instytucji.
3. Wizji włączenia zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników
instytucji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju instytucji
w przyszłości.

II. Cele Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły:
1. Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez
szkolenia w Polsce i za granicą,
2. Rozwinięcie kompetencji fachowych uczniów poprzez wykonywanie praktycznych
czynności zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.
3. Wszechstronny rozwój uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych
i umiejętności praktycznych,
4. Rozwój umiejętności posługiwania się językami obcymi,
5. Lepsza integracja wśród uczniów (Polacy+Ukraińcy i Białorusini),
6. Wzrost konkurencyjności szkoły na rynku lokalnym.

III. Proponowane działania:
1. korzystanie z nowych programów i materiałów edukacyjnych lub opracowanie
własnych programów i materiałów, w tym obcojęzycznych do prowadzenia zajęć
lekcyjnych,
2. rozwijanie umiejętności pracy w zespole, umiejętności interpersonalnych
i społecznych uczniów poprzez wdrażanie metod aktywizujących, a zwłaszcza
interdyscyplinarnych metod projektów edukacyjnych, udziału w konkursach
logistycznych i hotelarskich w kraju.
3. podnoszenie kompetencji posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną
i komunikacyjną (media cyfrowe),
4. rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
we współpracy z innymi poprzez wspólne realizowanie zadań i szukanie rozwiązań,
5. inicjowanie nowych, ciekawych, integrujących społeczność szkolną działań
edukacyjnych w środowisku szkolnym i lokalnym np. warsztaty, wystawy, spotkania
z gośćmi z zagranicy, dni języków obcych,
6. wymiana doświadczeń i wymiana dobrych praktyk z nauczycielami z innych szkół
polskich i zagranicznych (m.in. poprzez platformę eTwinningową),
7. przeprowadzanie
wspólnych projektów z innymi szkołami zagranicznymi
na platformie eTwinnning
8. realizacja praktyk zawodowych w kraju i za granicą,

9. realizacja szkoleń kadry edukacyjnej w różnych instytucjach doskonalenia
nauczycieli w Polsce i za granicą,
10. indywidualny udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych warsztatach
szkoleniowych,
wyjazdach
organizowanych
przez
europejskie
ośrodki
edukacyjno-kulturalne,
11. Organizowanie spotkań, promocja efektów działań obejmujących staże
zagraniczne i przeprowadzanie projektów międzynarodowych.

IV. Planowane efekty wdrożenia EPRS
Wizja włączenia zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji uczniów,
nauczycieli i dyrekcji szkoły uczestniczących w realizacji EPRS przyniesie efekt całej
placówce. Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
okaże się szkołą, której:
1. absolwent:
- posiada takie umiejętności jak absolwenci europejskich szkół kształcących
w kierunkach zawodowych,
- włada językiem niemieckim i angielskim w sposób umożliwiający funkcjonowanie
na rynku pracy w całej Europie,
- posiada kompetencje miękkie niezbędne do funkcjonowania w europejskim
środowisku pracy,
- z łatwością poszukuje i znajduje zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania na terenie
całej Europy,
2. nauczyciel:
- posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych na poziomie
europejskim,
- nieustannie udoskonala swój warsztat pracy, stosuje techniki i metody pracy
dostosowane do wymagań edukacyjno-wychowawczych oraz do obecnych
europejskich standardów nauczania,
- stosuje nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne,
3. szkoła:
- jest otwarta na europejski rynek zawodowo-edukacyjny,

- stworzyła wizerunek elastycznej szkoły zawodowej, kształcącej na potrzeby
europejskiego rynku pracy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli szkół podstawowych
oraz doradców zawodowych,
- jest konkurencyjna w środowisku lokalnym.

PODSUMOWANIE:
Chcemy aby Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
zyskał nowy wymiar europejski, oferował wysoki poziom kształcenia zawodowego
i ogólnego. Pragniemy, aby nasi absolwenci byli zawodowo i społecznie spełnionymi
obywatelami naszego kraju i Unii Europejskiej, charakteryzowali się otwartością,
tolerancyjnością i pozytywnym nastawieniem do innych narodów i kultur.

