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UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie wzięło udział 9 nauczycieli:
dyrektor
nauczycielka wychowania przedszkolnego
3 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
nauczycielka matematyki 
nauczycielka języka polskiego
nauczycielka historii
nauczycielka języka angielskiego
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CELE PROJEKTU
· podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły

· podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i zdobywanie nowych doświadczeń

· rozwijanie wśród nauczycieli umiejętności stosowania TIK

· wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy nauczycieli

· realizacja międzynarodowych projektów

· podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na najwcześniejszym 
etapie edukacyjnym

· zwiększenie szans edukacyjnych naszych uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych
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· rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, kulturowych nauczycieli i uczniów

· poszerzenie horyzontów i otwarcie umysłów

·  kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury

·  zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie TIK

·  nabycie przez dyrektora i nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu 
skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji 
wspólnych międzynarodowych projektów

·  nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, 
zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy
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REALIZACJA CELÓW PROJEKTU

Cele projektu zostały zrealizowane poprzez udział w zagranicznych kursach językowych 
dyrektora i 3 nauczycieli przedszkola oraz zagranicznym szkoleniu metodycznym dla 5 
nauczycieli dotyczącym zastosowania TIK w edukacji. Do skutecznej realizacji założonych 
celów z pewnością przyczynił się: udział nauczycieli w kilkumiesięcznym kursie języka 
angielskiego, który był zorganizowany w szkole, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami 
innych szkół europejskich, poznanych na szkoleniach, nawiązanie kontaktów i współpracy z 
tymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i materiałów dydaktycznych 
oraz przyszłej wspólnej realizacji projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych 
takich jak Erasmus+, eTwinning i in. 
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KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA NAUCZYCIELI

W ramach realizacji projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Nasza szkoła – nasza 
przyszłość” dla nauczycieli naszej szkoły został zorganizowany kilkumiesięczny 
kurs języka angielskiego, prowadzony przez szkołę językową EMPIK z 
Częstochowy (obecnie ProfiLingua). Początek kursu – październik 2018, 
zakończenie kursu – maj 2019. Kurs został sfinansowany ze środków na 
zarządzanie projektem. Celem kursu było przygotowanie językowe nauczycieli 
przed szkoleniami zagranicznymi oraz przygotowanie do realizacji projektów 
eTwinning w języku angielskim, a w przyszłości również innych projektów 
unijnych, np. Erasmus+. 
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https://www.profi-lingua.pl/?utm_campaign=%5BCG-S-19%5D+Brand+%5BExact%5D&utm_source=adwords&utm_term=profi%20lingua&utm_medium=ppc&hsa_ad=446114968704&hsa_grp=98963302530&hsa_kw=profi%20lingua&hsa_ver=3&hsa_net=adwords&hsa_acc=6407948539&hsa_src=g&hsa_cam=6467113679&hsa_mt=p&hsa_tgt=kwd-295825248646&gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBSAMk3DGK6_rrxt3c0vdXz7BaxL14TEIybVRp5JEvV34dGwvJMjjoRoCL4gQAvD_BwE


SZKOLENIA eTwinning

Rok szkolny 2018/2019 był czasem intensywnej pracy dla nauczycieli naszej 
szkoły. To nauka języka angielskiego podczas wielomiesięcznego kursu, ale też 
udział nauczycieli  w internetowych szkoleniach eTwinning poprzez platformę 
etwinning.net. Wiedzę i umiejętności tam zdobyte nauczyciele wykorzystają 
podczas organizowania własnej pracy, podczas zajęć  z uczniami oraz podczas 
realizacji projektów eTwinning oraz innych projektów unijnych, np. Erasmus+.
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https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


SZKOLENIA NA MALCIE
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Podczas realizacji projektu „Nasza 
szkoła – nasza przyszłość” w ramach 
programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
nauczyciele wzięli udział w szkoleniach 
na Malcie. W lipcu 2019 osiem 
nauczycielek z naszej szkoły wraz z 
Panią dyrektor wyjechało do tego 
niewielkiego, lecz niezwykłego kraju, aby 
tam wziąć udział w szkoleniach 
językowych oraz TIK. 



SZKOLENIA W ETI
Szkolenia odbywały się w instytucji szkoleniowej ETI na Malcie, która oferuje wysoce 
wyspecjalizowane szkolenia, nie tylko dla nauczycieli, ale też dla uczniów, studentów 
oraz ludzi biznesu. ETI działa w oparciu o nowoczesne centrum szkoleniowe, które 
oferuje wysoki standard szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów. Szkoła 
mieści się w mieście St Julians, które kiedyś było uroczą wioską rybacką, a obecnie 
stało się jednym z najbardziej popularnych na Malcie obszarów mieszkalnych i 
turystycznych. 
Ofertę kursów ETI każdy znajdzie na stronie School Education Gateway, 
europejskiej platformie internetowej dla szkół. 
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https://www.etimalta.com/
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm


Pani dyrektor oraz 3 nauczycielki wzięły udział w dwutygodniowym szkoleniu językowym 
„Fluency and English Language Development for Educational Staff”, podczas którego, w 
międzynarodowej grupie nauczycieli, doskonaliły swoje umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim. 
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5 nauczycielek wzięło udział w tygodniowym szkoleniu TIK „Boost your ICT Skills 
Technology in the Classroom”, dotyczącym nowych technologii i ich stosowania w 
edukacji. Szkolenie oczywiście odbywało się w języku angielskim. 
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Jakość odbytych szkoleń była na najwyższym poziomie dzięki świetnej organizacji 
oraz dzięki kompetentnym i przyjaznym prowadzącym. Nauka w 
międzynarodowych grupach przyczyniła się do rozwijania umiejętności 
językowych i  pozwoliła na wymianę doświadczeń między nauczycielami 
z różnych szkół europejskich. 

ETI zadbało nie tylko o stronę dydaktyczną, ale także o poszerzenie horyzontów 
kulturowych uczestników szkoleń poprzez organizację wycieczek, podczas których 
mogliśmy poznać Maltę oraz podziwiać piękno i różnorodność tego niezwykłego 
kraju. 
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EUROPASS MOBILITY
Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobility potwierdzający 
zdobycie wiedzy oraz umiejętności.
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REZULTATY PROJEKTU
Rezultaty naszego projektu to: 
- scenariusze ciekawych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi TIK;
- plan cyfryzacji lekcji;
- warsztat pracy nauczycieli wzbogacony o nowoczesne metody nauczania;
- zintensyfikowanie nauczania języka angielskiego w przedszkolu;
- wdrożenie w przedszkolu innowacji z języka angielskiego “Angielski na co dzień”;  
- realizowanie projektów w ramach eTwinning; 
- realizowanie nowego projektu Erasmus+;  
- umiejętność skutecznej komunikacji w języku angielskim zdobyta przez nauczycieli i dyrektora; 
-cały szereg niematerialnych rezultatów, takich jak kompetencje interkulturowe, organizacyjne, 
społeczne, psychologiczne. 
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KORZYŚCI DLA SZKOŁY
Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści, takich jak: podniesienie 
kompetencji cyfrowych i językowych, interpersonalnych, interkulturowych oraz kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli, a co za tym idzie przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły, 
która jako nowoczesna placówka dba o rozwój nauczycieli i uczniów, stosuje nowoczesne metody 
dydaktyczne i skutecznie wspiera proces edukacji uczniów.

Ten projekt stał się dla naszej szkoły szansą na rozwój na europejskim poziomie, był dużym 
krokiem ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów (z niewielkiej 
szkoły ze wsi) na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i 
umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział naszych nauczycieli w 
takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej 
edukacji.   
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NOWY PROJEKT ERASMUS+
Jednym z wymiernych efektów udziału nauczycieli w projekcie KA101 “Nasza szkoła-nasza przyszłość” 
jest nasz kolejny projekt Erasmus+, który uzyskał akceptację Narodowej Agencji. Projekt nosi tytuł 
„Taste of life” – „Smak życia” i dotyczy rozwijania kompetencji kluczowych oraz propagowania zdrowego 
odżywiania, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. W projekcie 
biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Tym razem 
uczestnikami są przede wszystkim uczniowie w wieku 3 – 14 lat. Nasze główne cele to: europejski 
dialog interkulturowy, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych narodowości 
i kultur, propagowanie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji 
kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, zachęcanie do pokonywania 
barier językowych poprzez umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z różnych części Europy.
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OSIĄGNĘLIŚMY NASZ CEL

Głównym celem projektu Erasmus+ „Nasza szkoła – nasza przyszłość” 
było podniesienie jakości nauczania w naszej szkole poprzez udział 
nauczycieli w szkoleniach, podniesienie ich kompetencji zawodowych, 
zdobycie nowych doświadczeń. Nasza szkoła, to nasza wspólna 
przyszłość, a przede wszystkim przyszłość dzieci, które się w niej uczą. 
Dzięki realizacji projektu Erasmus+ nasz cel został osiągnięty!
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