
 

Raport końcowy z realizacji projektu „Nowoczesna szkoła otwarta na 

wyzwania współczesnej Europy”. 

Raport przedstawiony podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 29.08.2018r. 

Od 1 czerwca 2016r.do 31 maja 2018r. roku realizowaliśmy projekt programu Erasmus+ 

Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Nowoczesna szkoła 

otwarta nawyzwania współczesnej Europy”.  

Projekt skierowany był do nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i 

zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w całości finansowanych przez Unię 

Europejską w ramach pozyskanego grantu. W projekcie wzięło udział 9 nauczycieli z naszej 

szkoły: Ewelina Kapsa, Aurelia Kasprzak, Bernadeta Kowalska, Lidia Leciejewska, Beata 

Łukaszewska, Magdalena Piekarska, Ewa Szczekot, Hanna Zielińska i Mariusz Zieliński.  

W ramach przygotowań do wyjazdów na kursy zorganizowano cykl spotkań, na których 

omówiono sposoby komunikowania się pomiędzy uczestnikami podczas podróży i w czasie 

trwania kursu, przedstawiono praktyczne informacje o Malcie, Wielkiej Brytanii i Austrii,  

opracowano niezbędnik podróżnego, przeprowadzono testy diagnostyczne z języka 

angielskiego dla nauczycieli nie-językowców i osobne testy diagnostyczne dla nauczycieli 

języka angielskiego i niemieckiego. Językowcy odświeżyli swoją wiedze dot. metod 

nauczania.  

Wyjeżdzający zaopatrzyli się w gadżety promujące nasze miasto i powiat. 

Wspólnie opracowano wnioski Europass, wykupiono ubezpieczenia na podróż i pobyt oraz 

wyrobiono karty EKUZ. Nauczyciele  zostali świetnie przygotowani do uczestnictwa w 

zagranicznych kursach językowych i metodycznych. 

Latem 2016 r. zrealizowano wszystkie mobilności, tj. do Wiednia (2 nauczycielki), do 

Londynu (3 osoby), do Oxfordu (2 osoby) oraz na Maltę (2 nauczycieli). 

 

Szczegółowy opis szkoleń:  

Kurs metodyczny dla nauczycieli j. niemieckiego w Wiedniu odbywał się w szkole językowej 

Acti Lingua. Uczestnicy kursu reprezentowali różne kraje Europy: Węgry, Czechy Słowację i 

Polskę. Zajęcia były prowadzone profesjonalny sposób przez młodych, pełnych energii 

wykładowców. Nauczyciele poznali nowe metody nauczania języka, wykorzystujące 

materiały multimedialne, muzykę i film. Otrzymali też szereg materiałów do wykorzystania w 

szkole. Bardzo cenne były tez osobiste kontakty z uczestnikami kursu i wymiana doświadczeń 

z pracy nauczyciela. 



Wyjazd do Wiednia był niepowtarzalną okazją połączenia doskonalenia warsztatu pracy  z 

poznaniem mniej znanego kraju niemieckojęzycznego. Wiedza i umiejętności  zostały od 

początku roku szkolnego wdrażane na lekcjach j. niemieckiego, np. lekcje z wykorzystaniem 

piosenki. Dzięki temu lekcje stały ciekawsze przez wprowadzenie nowychtechnik nauczania. 

Kurs języka angielskiego na Malcie w Szkole ESE ukończyło 2 nauczycieli. Szkolenie 

prowadzone było przez młodą ale wykwalifikowaną kadrę, więc szybko została przełamana  

bariera mówienia. Dzięki tym zajęciom nauczyciele zdobyli umiejętność komunikowania się 

w języku angielskim. Zajęcia rozwijały symultanicznie wszystkie najważniejsze sprawności  

Językowe. Uczestnicy kursu mieli również szanse zapoznać się z różnorodnymi źródłami i 

materiałami przydatnymi do nauki języka (materiały z prasy, telewizji, radia i Internetu). 

Szkoła oferowała plan wycieczek, z których każdy mógł skorzystać.  

Magdalena Piekarska i Ewelina Kapsa uczestniczyły w kursie zorganizowanym przez szkołę 

językową International House w Londynie, a dotyczył on najnowszych trendów w nauczaniu 

języka angielskiego. Kurs przybliżył kilka ciekawych metody czy technik nauczania j. 

obcego. Wszystkie metody zaprezentowane na kursie były sukcesywnie wykorzystywane na 

lekcjach z uczniami przez nauczycielki języka angielskiego, a scenariusze tych lekcji 

udostępniane pozostałym nauczycielom zespołu.  

Nauczycielki nawiązały kontakt z innymi uczestnikami kursu z zagranicznych szkół. 

Pozostają z nimi w kontakcie na platformie edukacyjnej Edmodo- gdzie dzielą się 

spostrzeżeniami. 

Ewa Szczekot uczestniczyła w kursie „CLIL również w szkole International House w 

Londynie. Grupa liczyła 8 osób pochodzących z Włoch, Węgier, Turcji i oczywiście Polski. 

Podczas kursu uczestnicy poznali główne założenia metody CLIL oraz modele prowadzenia 

lekcji, z których największe uznanie „flippedclassroom”, gdyż stał się tematem kolejnego 

projektu realizowanego w ramach Erasmus+. Z pewnością kurs podniósł kompetencje 

językowe uczestników, zarówno podczas zajęć, jak i spotkań integracyjnych po lekcjach. 

Wolny czas wykorzystany został na zwiedzanie Londynu.  

Od wrzenia trwało rozpowszechnianie projektu. Nauczyciele byli dobrze przygotowani do 

podjęcia pracy nad projektem językowym.  Poznali nowe metody nauczania lub odświeżyli 

stare i w następnych latach 2016-1018 stosowali je podczas zajęć ( j. angielski, niemiecki, 

biologia, matematyka, historia). Ćwiczenia typu „Backs to the Board” , „Grass skirt” oraz 

„Dictation Race” zostały zademonstrowane pozostałym nauczycielom zespołu nauczycieli 

języków obcych i wdrożone na pierwszych zajęciach języka angielskiego we wrześniu 2016r.   



Nowe metody wykorzystywane były podczas spotkań z wolontariuszami AIESEC. Odbyły się 

konkursy językowe, kulturowe, wykorzystywano TIK. Wdrożono do pracy z uczniami 

metodę CLIL oraz „odwróconej klasy” na różnych przedmiotach (językach , matematyce, 

biologii, geografii). Nauczyciele biologii i historii wprowadzają elementy języka angielskiego 

do materiału nauczania swoich przedmiotów. 

Szkolny Teatr „Meandry” wystawił sztukę z elementami j. anielskiego. 

 

Wszystkie założone cele Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły zostały osiągnięte. 

1. Podniesiono kompetencje językowe pracowników: 

- spośród nauczycieli uczestniczących w kursach językowych troje uzyskało certyfikat 

językowy na poziomie A1, jeden - poziom A2 i jeden B2; 

- zastosowano metodę CLIL do nauczania matematyki oraz na lekcjach języka niemieckiego; 

- nawiązano współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus+ KA2 

"ReversedRolesatschool: FlippedClassroom and Blended Learning" 2016-2018; 

- podczas wizyty szkół partnerskich w naszej szkole w 2018 r. przeprowadzono lekcje 

biologii, ratownictwa medycznego i matematyki w języku angielskim; 

- w 2018 r. złożono projekt dotyczący wykorzystania kodów QR w edukacji w ramach akcji 

KA2 i przystąpiono do 3 grup projektowych: w dziedzinie robotyki, dziedzictwa kulturowego 

i ekologii w tej samej akcji. Działania te znacznie wykraczają poza wcześniej zaplanowaną 

aktywność w dziedzinie współpracy międzynarodowej 

- wykorzystano znajomość języka angielskiego do tworzenia materiałów edukacyjnych – 

filmów instruktażowych - w języku angielskim; 

- wykorzystywano materiały anglojęzyczne do nauczania matematyki, biologii, języka 

polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa; 

- wykorzystano anglojęzyczne scenariusze w pracy szkolnego teatru; 

- nauczyciele języków obcych wdrożyli nowoczesne metody nauczania w swojej pracy z 

uczniami, co przyczyniło się do podniesienia kompetencji językowych uczniów; 

- nawiązano współpracę z nauczycielami z innych krajów i wymieniano doświadczenia 

zawodowe: nauczycielka matematyki uczestniczyła w międzynarodowym seminarium 

kontaktowym e-twinning w Sopocie w listopadzie 2017 r. "Math&Science", 

Działania wykraczające poza zaplanowane cele: 

- nawiązano kontakty z nauczycielami matematyki z krajów europejskich i podjęto realizację 

projektu e-twinning z matematykd "My way to School". 

- w kwietniu 2018r. nauczycielka matematyki uczestniczyła w szkoleniu "e-Robotic Lab 

Workshop" w European Space Agency" w Belgii, które dotyczyło wykorzystania 

systemuArduino w robotyce. Szkoleniem tym rozpoczęto wprowadzanie robotyki do oferty 

szkoły. Działanie to nie było nie było planowane wcześniej i jest efektem kontaktów 

nawiązanych podczas projektu; 

2. Rozwinięto umiejętności podstawowe - cyfrowe, wielojęzyczność, matematykę i nauki 

przyrodnicze. 

- nawiązano współpracę międzynarodową z Grecją, Turcją, Litwą, Węgrami, Włochami i 

Rumunią w ramach Projektu KA2, o którym mowa powyżej. Współpraca z Litwą i Węgrami 

jest trwała, ponieważ rozciągnie się na następne projekty; 

- umożliwiono wymianę międzynarodową młodzieży; 

- we współpracy z organizacją AISEC we wrześniu 2016 r. zaproszono do szkoły 

wolontariuszy z Jordanii,Gruzji i Maroka, którzy podczas tygodniowych zajęć prowadzonych 



w języku angielskim zaprezentowalimłodzieży licealnej oraz zaproszonym gimnazjalistom 

kultury swoich krajów ; 

- we wrześniu 2017 roku zaproszony nauczyciel z USA przeprowadził cykl lekcji w języku 

angielskim na temat systemu edukacji i studiów w USA; 

- zapoznano się z możliwościami wykorzystania multimediów na lekcjach języków obcych; 

- wykorzystywane poznane na kursach narzędzi ICT: platformę edukacyjnąEdmodo, aplikacje 

to tworzenia screencastów i filmów edukacyjnych; 

Działania wykraczające: 

- wykorzystywano metodę FlippedClassroom na lekcjach wykorzystując narzędzia ICT 

poznane podczas kursu CLIL; 

- cennym działaniem było wprowadzenie elementów CLIL na lekcjach biologii: 

wprowadzano podstawy słownictwa biologicznego oraz tworzono tematyczne dwujęzyczne 

gazetki biologiczne; 

3. Rozwinięto poczucie europejskiego obywatelstwa i tożsamości uczniów: 

- relacjonowano przebieg mobilności i treści nauczane podczas mobilności w mediach 

społecznościowych, dzięki czemu uczniowie odczuli ideę uczenia się przez całe życie; 

Działania wykraczające: 

- młodzież uczestniczyła w wymianach międzynarodowych: w marcu 2017r. we Włoszech 

oraz w październiku 2017r. na Węgrzech; 

- zrealizowaneprojekt e-twinning “Our school is cool” orazrozpoczęto "My way to school"; 

4. Wprowadzono innowacyjne metody i techniki nauczania: 

- metodę Problem Based Learning na lekcjach języka angielskiego i matematyki; 

- metodę CLIL na lekcjach matematyki. Uczniowie zapoznali się z podstawowym 

słownictwem 

matematycznym, ćwiczyli umiejętność rozumienia angielskojęzycznych tekstów 

matematycznych oraz rozwiązywali zadania w grupach komunikując się w tym języku; 

- pracę z filmem na lekcjach języka niemieckiego 

- techniki aktywizujące na języku angielskim: Backs to the Board, Dictation Race, Grass skirt 

5. Wykorzystywano nowe narzędzia w nauczaniu i współpracy międzynarodowej: 

- wykorzystano platformę Edmodo do stworzenia wirtualnych klas, komunikacji nauczyciela 

z uczniami, przekazywania materiałów edukacyjnych, sprawdzania osiągnięć uczniów; 

- wykorzystywano platformę Twinspace do projektów e-twinning; 

- zapoznano się z aplikacjami do tworzenia materiałów edukacyjnych video: Educreations, 

Ezvid. 

 

Zdaniem nauczycieli projekt zakończył się sukcesem, a zyskali na tym nauczyciele, 

uczniowie i szkoła. Był to pierwszy projekt Erasmus, który zapoczątkował realizację przez 

naszą szkołę  innych projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  

 

Po złożeniu przez koordynatora raportu końcowego na platformie MobilityTool 

w lipcu b.r., 27.08.2018r. Agencja Narodowa rozliczyła i zamknęła projekt. 

 


