
„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- 
SZKOŁĄ NOWOCZESNEGO EUROPEJCZYKA”

czerwiec 2016 – maj 2018
projekt Erasmus+
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej,
realizowany dzięki dotacji ze środków
Unii Europejskiej

BROSZURA INFORMACYJNA PROJEKTU



OTWARTE UMYSŁY
MOŻNA TEGO NAUCZYĆ 

CELE NASZEGO PROJEKTU

To hasło inspirowane warsztatami Loesje 2016.
Promuje ono projekt "Szkoła Przyszłości – szkołą
nowoczesnego Europejczyka", który nasza szkoła
realizuje od czerwca 2016 do maja 2018 roku w ramach
projektu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, dzięki
dotacji ze środków Unii Europejskiej.

1. Kształtowanie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości
2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
3. Podniesienie umiejętności językowych pracowników
4. Promowanie różnorodności językowej i świadomości
międzykulturowej
5. Rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i
tożsamości uczniów
6. Unowocześnienie programów nauczania i ich
dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów
7. Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania (np. CLIL)
8. Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej
międzynarodowego zasięgu
9. Zachęcenie uczniów do nieustannego kształcenia się
(formalnego i pozaformalnego)
10. Zwiększanie wrażliwości na różnorodność społeczną,
językową i kulturową
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UPOWSZECHNIENIE 
NASZEGO PROJEKTU
W ramach upowszechniania rezultatów projektu szkoła
w roku szkolnym 2016/2017 
zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie następujących działań:

prowadzenie bloga szkolnego na którym można znaleźć informajce na temat 
każdego etapu projektu: przygotowań do mobilności, wyjzadów nauczycieli 
i działań podejmowanych w trakcie trwania całego projektu

 zakupienie nowych pomocy dydaktycznych , podręczników, gier, bajek w językach mobilności 

anglojęzyczny projekt e-Twinning "Let's say hello!" ze szkołą węgierską w klasie III
hiszpańskojęzyczny projekt e-Twinning "¿A qué jugamos?" ze szkołą z Madrytu w klasie II
francuskojęzyczny projekt e-Twinning z Rumunią w klasie VI "Moi et mon école"

przygotowanie oferty kół zainteresowań z językiem hiszpański 
dla klas I-III "¿Qué pasa?"i dla klas IV-VI "Vuelta a España"

projekt interdyscyplinarny "Bajki La Fontaine'a" w klasie V

przedstawienie uczniom oferty wyjazdu zimowego do
Malagi w Hiszpanii na tygodniowy kurs języka hiszpańskiego wprowadzenie portfolio językowego na lekcjach

języka francuskiego w klasie VI

udział nauczycieli w konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków 
pod kątem wielokulturowości w szkole oraz kształcenia metodą CLIL

 zorganizowanie warsztatów kulturowych i
antydyskryminacyjnych dla uczniów całej szkoły

wprowadzenie portfolio językowego na lekcjach
języka francuskiego w klasie VI

przygotowanie prezentacji na temat krajów poszczególnych mobilności 
projektu i aktywności dla uczniów całej szkoły podczas 
Europejskiego Dnia Języków
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Projekt Erasmus + trwać będzie do końca roku szkolnego 2017/2018.

UPOWSZECHNIENIE 
NASZEGO PROJEKTU

zajęcia z programowania w języku angielskim – wykorzystanie metody CLIL dla klasy I

wprowadzenie w szkole nowych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych 
otwartych w języku angielskim dla dzieci: Play time, Never ending story, My turn, Art, Guiders

przygotowanie oferty wyjazdu letniego dla uczniów do Rumunii na tygodniowy 
kurs języka francuskiego w ramach Międzynarodowego Obozu Języka
Francuskiego z udziałem wolontariuszy z Belgii i Francji na podsumowanie 
czteroletniej współpracy  eTwinning na lekcjach języka francuskiego w klasie VI  

uczestnictwo nauczycieli w kursach językowych 
wynikające z chęci kontynuowania nauki i potrzeby dalszego 
rozwoju kompetencji i umiejętności językowych niezbędnych 
do realizacji celów projektu

wykorzystanie elementów metody CLIL (język
angielski) w nauczaniu zintegrowanym

podejście dwóch nauczycielek do egzaminu z języka
hiszpańskiego w celu otrzymania certyfikatu DELE
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