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Nasza szkoła  została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach 

którego nauczyciele w latach 2018-2020 biorą udział w projekcie „Ponadnarodowa 

Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER (Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).Projekt został dofinansowany z Funduszy 

Europejskich pod nazwą „Komunikacja – kooperacja , czyli zwiększenie współpracy 

transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych”. 

 Sukcesem dla nas jest to, że  projekt ten pozwala nam na realizacje 

postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce 

co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, a przede wszystkim dla uczniów . 

 

Głównym celem projektu jest: 

 zwiększenie znajomości języków obcych wśród kadry nauczycieli 

 podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języków obcych w celu 

podniesienia efektywności nauczania języka angielskiego  w naszej szkole 

 zwiększenie zakresu użycia technologii informacyjno- komunikacyjnych 

 pozyskanie partnerów zagranicznych 

 wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania – CLIL (Content and 

Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo –

językowe) 

 

W ramach dwuletniego  projektu zaplanowaliśmy trzy mobilności zagraniczne i 

wyjazdy naszej kadry do takich państw jak Republika Malty oraz Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii. 

http://erasmusplus.org.pl/
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/


W projekcie udział biorą następujący nauczyciela: 

    Adriana Pacześna –Kozina  -( Creative Methodology  - Malta 2019) 

    Izabela Zwolak – Cierpiał- (Creative Methodology - Malta 2019) 

    Katarzyna Brzozowska –( kurs metodyczny CLIL – Malta2019) 

    Joanna Bednarczyk –(kurs j. angielskiego – Malta2019) 

    Wioletta Sankowska –(kurs j. angielskiego – Malta2019) 

    Aneta Kowal -(kurs j. angielskiego –Wielka Brytania 2020) 

   Jolanta Kwaśnik –(kurs j. angielskiego –Wielka Brytania 2020) 

Realizacja projektu zwiększy komunikację w języku angielskim  nauczycieli , 

podniesie umiejętności informatyczne,  wzbogaci warsztat pracy oraz pozwoli 

niewątpliwie na podniesienie posiadanych umiejętności  nauczycieli ( a w dalszej 

perspektywie uczniów). Udział w nim daje możliwość  wnioskowania w przyszłym 

roku szkolnym następnych mobilności  dla uczniów naszej szkoły. 

Zdobyte umiejętności i wiedza podczas odbytych kursów i szkoleń staną się 

doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, promocji szkoły w społeczeństwie 

lokalnym i międzyszkolnym a także do dzielenia się swoją wiedzą z innymi 

nauczycielami i uczniami.  

 

W ramach tego projektu podjęte zostaną również następujące działania: 

1.  Od 24 kwietnia 2019r dwa razy w miesiącu odbywać się będą kursy 

pozalekcyjne z j. angielskiego dla uczestników projektu oraz dla pozostałych 

zainteresowanych nauczycieli. Zajęcia prowadzone będą przez p.Katarzynę 

Brzozowską , Izabelę Zwolak –Cierpiał, Adrianę Pacześną – Kozinę. 

 

2. Szkolenia metodyczne – w maju i wrześniu dla nauczycieli szkoły, 

przedszkola, przedszkola prywatnego zostaną zorganizowane szkolenia 

metodyczne z wykorzystaniem TIK. W maju zajęcia przeprowadzą panie 

Adriana Pacześna  -Kozina oraz Izabela Zwolak –Cierpiał. We wrześniu przez 

p. K. Brzozowską, W. Sankowską oraz p. J. Bednarczyk. 

 

 

3.  Otwarte lekcje koleżeńskie – K. Brzozowska, A. Pacześna-Kozina i I. Zwolak 

– Cierpiał (wrzesień 2019) 

 

4.  Konferencja informacyjna o projekcie – listopad 2019 

 Dla pracowników gminy, rodziców, nauczycieli-1 dzień 



 Dla uczniów- 2 dzień. W tym dniu zostanie zainaugurowany  Klub 

Przyjaciół Unii Europejskiej ( opieka p. J. Bednarczyk) 

 5.Europejski Dzień Języków -26.09.2019 - koordynator J. Kwaśnik 

 

6. Dyskusyjny Klub Bajkowy  - Styczeń -czerwiec 2020. W ramach klubu zostanie           

zorganizowanych 7 spotkań dla dzieci z przedszkola, klas I-III oraz pozostałych. 

Koordynator- W. Sankowska 

 

7. Informacja o projekcie w postaci gazetki szkolnej przy  sali 30a – koordynator  I.  

Zwolak - Cierpiał 

 

     

 

    

 


