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Czym jest projekt Poprawa jakości pracy
szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb
edukacyjnych uczniów ?

• To projekt realizowany przez nauczycieli LXV Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema w Warszawie w ramach programu
Erasmus + (akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej).



Mobilność kadry edukacji szkolnej

• Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry
edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na
celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą
przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych
takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni
własne kompetencje zawodowe.

• Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych
i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką
oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu
jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez
nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie
współpracy międzynarodowej.



Wspierane działania
• W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry

edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w
cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w
następujących typach wyjazdów zagranicznych:

• teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć
dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą

• szkoleniach kadry/pracowników w formie:
• udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych,

językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych,
• obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej

organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)
• Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w

sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie,
uwzględniać indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych
rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.



Zasady wnioskowania

• Wnioski składane są raz w roku elektronicznie przez
uprawnione do udziału w akcji KA1 organizacje – publiczne i
niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz
szkoły ponadpodstawowe.

• We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju
szkoły (European Development Plan), określający obszary
wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z
potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści
wynikające z udziału w projekcie.

• Cele projektu są określane wspólnie przez nauczycieli i
dyrektora w oparciu o potrzeby szkoły i jej pracowników, dzięki
czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu,
ale cała placówka.



Dofinansowanie projektu
• Dofinansowanie obejmuje koszty związane z podróżą,

wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie
uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla
placówki.

• Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów
uprawnionych do udziału w programie Erasmus+: krajów
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu,
Islandii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
(FYROM).

• Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z
wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku
do dwóch lat.



Założenia i cele naszego projektu
wyznaczone w opraciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły

• Podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej
• Podniesienie kompetencji językowych
• Rozwój i zastosowanie innowacyjnych metod i technik

nauczania
• Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania TIK

(technoligii informacyjno-komunikacyjnych)
• Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami

niepełnosprawnymi i o szczególnych potrzebach edukacyjny, a
także z uczniami szczególnie zdolnymi

• Nabycie dodatkowych umiejętności „miękkich” takich jak
umiejętność rozwiązywania problemów natury pedagogicznej,
wsparcia psychologicznego, łagodzenia konfliktów, radzenia
sobie z sytuacjami patologicznymi, prowadzenia rozmowy i
słuchania itd.



Plan mobilności
• Objął uczestnictwo kadry nauczycielskiej i zarządzającej w kursach i

szkoleniach doskonalenia zawodowego, doskonalenia językowego,
doskonalenia umiejętności z zakresu TIK, a także obserwacje typu job
shadowing.

• Mobilności zostały dobrane w taki sposób, aby wpłynąć na:
• podniesienie kompetencji językowych
• podniesienie kompetencji zawodowych
• podniesienie kompetencji w zakresie stosowania technologii i technik

komputerowych
• poznanie praktycznych rozwiązań podczas obserwacji job shadowing w

partnerskich szkołach
• analizę własnych metod nauczania
• wprowadzenie innowacyjnych metod i technik nauczania
• podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, a także pracy z uczniem zdolnym
• pogłębienie wiedzy kulturoznawczej
• nawiazanie międzynarodowych kontaktów, poznanie systemów edukacyjnych

krajów europejskich oraz wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.



Job shadowing, kursy i szkolenia
• Mostoles (Hiszpania) – obserwacja pracy szkoły średniej z oddziałami 

integracyjnymi IES Miguel de Cervantes – listopad 2014
• Londyn (Wielka Brytania) – kurs praktycznej podstawowej znajomości 

języka angielskiego „Survival English” – styczeń 2015
• Dublin (Irlandia) – obserwacja pracy szkoły specjalnej dla uczniów z 

lekkim stopniem upośledzenia / łagodnymi dysfunkcjami Scoil Eoin –
kwiecień 2015

• Malaga (Hiszpania) – kurs metodyczno-językowy dla nauczycieli języka 
hiszpańskiego „Espanol para profesores de ELE” – lipiec 2015

• St. Julian (Malta) – kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego 
„Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised” – lipiec 2015

• St. Julian (Malta) – kurs doskonalący znajomość języka angielskiego dla 
nauczycieli „Fluency & English Language Development for Teachers” –
lipiec 2015

• St. Julian (Malta) – kurs nauczania z wykorzystaniem technologii „TEL –
Technology Enhenced Learning” – lipiec 2015

• Cannes (Francja) – kurs językowo-kulturoznawczy dla nauczycieli języka 
francuskiego „C’est comme ca que ca se dit” – lipiec/sierpień 2015



Mostoles
9 – 16 listopada 2014
• Celem wizyty była obserwacja pracy szkoły (job shadowing)

Instituto de Educación Secundaria “Miguel de Cervantes” ze
szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych



• Szkoła IES Miguel de Cervantes w Móstoles jest szkołą średnią z
oddziałami integracyjnymi.

• Uczy się w niej ok. 650 uczniów, a kadra liczy 60 osób.
• Szkoła zapewnia edukację młodzieży z okolic Madrytu i jest jedną z 15-tu

szkół w rejonie hiszpańskiej stolicy, które wybrane zostały do realizacji
projektu na temat wykorzystania nowych technologii w klasie.

• Posiada dużo tablic interaktywnych i komputerów oraz prowadzi
wirtualne zajęcia w zakresie wszystkich przedmiotów, m. in. z
wykorzystaniem platformy Moodle i wirtualnej klasy.

• Obecnie zaangażowana jest w 2 projekty: wykorzystania nowoczesnych
rozwiązań technologiczno-komputerowych oraz nowoczesnej
metodologii.

• W szkole edukację zdobywa grupa ok. 25 uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, którzy reprezentują łagodną do średniej
niepełnosprawność intelektualną, ADHD, syndrom Aspergera,
niepełnosprawność ruchową, słuchową i mowy, a także ogólne
trudności w uczeniu się.

• Młodzież ta zintegrowana jest ze swoimi klasami zdrowych rówieśników,
realizując jednocześnie specjalny program edukacyjny, który umożliwia
jej przygotowanie i integrację na rynku pracy w przyszłości. Stopień
zaopiekowania młodzieżą jest zależny od indywidualnych trudności,
dysfunkcji i potrzeb i może objąć włączenie zespołu nauczycieli
specjalnych oraz włączenie specjalnego programu edukacyjnego.



W programie wizyty znalazły się:
• zwiedzanie szkoły-gospodarza

• spotkania i rozmowy z dyrekcją, kadrą pedagogiczną i uczniami

• prezentacje na temat systemu edukacji i rozwiązań
stosowanych w szkołach

• obserwacja zajęć lekcyjnych

• zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami pracy





• Szkoła ma świetne rozwiązania dla uczniów, którzy nie przygotowują
się do matury. Istnieją zajęcia, które łączą w sobie matematykę,
geografię, historię i wiedzę o społeczeństwie. Prowadzone są w
formie projektowej i z użyciem nowoczesnych technologii.
Nauczyciel tego przedmiotu, biegły w informatyce, opracował nawet
specjalny program komputerowy, na którym pracuje młodzież.
Tematem projektu zawsze są aktualne wydarzenia ze Świata.

• W szkole odbywają się również lekcje przygotowujące uczniów do
prostych prac biurowych. Cały rok przez kilka godzin w tygodniu
klasa funkcjonuje jak mała firma drukarska. Znajdują się w niej
wszystkie potrzebne działy, niektórzy uczniowie projektują okładki i
ulotki, niektórzy drukują, przycinają papier i składają książki, inni
wystawiają faktury, a jeszcze inni zajmują się profesjonalną obsługą
klienta i korespondencją. Klientami firmy są inni uczniowie,
nauczyciele lub rodzice, którzy mogą poprosić o wydrukowanie jakiś
materiałów, zbindowanie ich i oprawienie. Opłaty są oczywiście
symboliczne, ale istnieje również szczegółowo opracowany cennik.
Podczas takiego roku każdy uczeń pracuje przez pewien czas na
każdym stanowisku. Pod koniec roku zgromadzone pieniądze można
wydać na wspólny lunch.



• W ramach programu odbyły się również wizyty w dwóch
innych szkołach:

Szkole Specjalnej im. Miguela de Unamuno



Wizyta w tej szkole 
utwierdziła nas w 
przekonaniu, że Hiszpanie w 
edukacji stawiają przede 
wszystkim na praktykę. 
Wielkie wrażenie robią 
między innymi:  

sala terapeutyczna 
nastawiona na doznania 
sensoryczne

oraz

sala do zajęć z ceramiki



• Byłyśmy również w Szkole Hotelarsko-Gastronomicznej im. 
Simone Ortegi

Ta szkoła również prezentuje 
bardzo praktyczne podejście 
do nauczania.
W budynku znajdują się 
prawdziwa restauracja, 
kuchnia, kawiarnia i bar, a 
także pokój hotelowy z 
łazienką, recepcja oraz 
pralnia. Uczniowie 
wszystkiego uczą się w 
praktyce.
Do eleganckiej restauracji, w 
której również gotują i podają 
do stołu uczniowie, może 
przyjść każdy. Dzięki temu 
szkoła zyskuje dodatkowe 
środki.



• Ponadto, uczestniczki wyjazdu zostały zaproszone do Ratusza
Miejskiego na spotkanie z Panią Miriną Cortés, która w Radzie
Miasta Móstoles odpowiedzialna jest za edukację. Była to
niewątpliwa okazja do wymiany doświadczeń i promocji
naszego kraju i szkoły. Relację z tego spotkania można znaleźć
na stronie internetowej Urzędu Miasta Móstoles pod linkiem:
http://www.mostoles.es/es/noticias/educacion-cultura-
promocion-turistica-mirina-cortes-ofrece-



LONDYN
19 – 30 stycznia 2015
• grupa pięciu nauczycielek uczestniczyła w kursie języka

angielskiego w Londynie. Celem wyjazdu było poprawienie
umiejętności językowych, nawiązanie współpracy
międzynarodowej oraz poznanie historii i kultury Wielkiej
Brytanii.



• Zajęcia odbywały się w szkole Language Link London w
wymiarze 5h dziennie przez 10 dni.

• Składały się one z dwóch części: tradycyjne zajęcia w klasie
oraz praktyczne zajęcia na zewnątrz.



• Podczas zajęć 
praktycznych 
nauczyciele mieli 
okazję zwiedzić 
najważniejsze zabytki 
kultury i sztuki 
Londynu, min. Katedrę 
Westminster, 
Najwyższy Sąd UK, 
Pałac Buckingham, 
Tower of London i 
wiele innych. 

• Udział w projekcie 
Erasmus+ umożliwia 
nauczycielom nie tylko 
podnoszenie 
kompetencji 
językowych, ale 
również zawodowych 
poprzez wymianę 
doświadczeń i 
zdobywanie wiedzy z 
zakresu technik 
nauczania.



Dublin
27 kwietnia – 01 maja 2015
• Celem wizyty była obserwacja pracy szkoły (job shadowing)

Coláiste Eoin w Crumlin, dzielnicy Dublina, będącej szkołą dla
uczniów z łagodnymi dysfunkcjami, oraz dwóch innych szkół:
podstawowej i średniej.



• Nauczycielki miały okazję wymienić się z irlandzkimi kolegami
doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi metod oraz
technik nauczania młodzieży z problemami w nauce oraz
zachowaniu.

• Codziennie brały udział w różnych lekcjach.

• Analizowały i porównywały formy pracy oraz materiały
dydaktyczne wykorzystywane w goszczącej placówce.



• W Irlandii system integracji uczniów z potrzebami specjalnymi
nie sprawdził się w praktyce już wiele lat temu, efektem czego
są takie szkoły jak Coláiste Eoin.

• Uczniowie pracują własnym, indywidualnym tempem, klasy są
małe – sześcio/dziewięcioosobowe, a program w całości
dostosowany do potrzeb tych uczniów.

• Uczniowie tej szkoły ze względu na swoją specyfikę nie
przemieszczają się z sali do sali. Spędzają prawie cały dzień w
jednej klasie.

• Większość przedmiotów prowadzona jest przez jednego
nauczyciela.

• Ponadto, każdy nauczyciel ma przydzielonego asystenta, który
w trakcie lekcji pomaga uczniom słabszym, a także sprawdza
testy i monitoruje dyscyplinę.



• W każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna,
umywalka, szafki na książki (uczniowie nie noszą ich ze sobą) a
także telefon, niezbędny w przypadku nagłych sytuacji.

• Każdy uczeń siedzi w oddzielnej, jednoosobowej ławce, co
ułatwia utrzymanie dyscypliny i sprzyja koncentracji.

• Drzwi do sal lekcyjnych są częściowo przeszklone, w taki
sposób, że każdy z zewnątrz jest w stanie zobaczyć co dzieje
się na lekcji.

• Korytarze nie są zbyt szerokie ale zadbane i kolorowe od prac
uczniów wiszących na ścianach.



• Jednym z bardziej interesujących przedmiotów były zajęcia ze
stolarstwa przeznaczone dla starszych uczniów tej szkoły.
Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobywają konkretną
umiejętność, która w przyszłości może ułatwić im
poszukiwanie pracy, rozwijają zdolności manualne,
organizacyjne i społeczne, zajęcia działają uspokajająco i
budują w uczniach poczucie niezależności.

• Równie ciekawym przedmiotem, obecnym w podstawie
programowej wszystkich szkół, jest home economics. Termin
można przetłumaczyć jako „zajęcia z gospodarstwa
domowego”. Na tych lekcjach młodzież uczy się planowania
budżetu domowego i zarządzania gospodarstwem domowym,
co jest kolejną bardzo przydatną, praktyczną umiejętnością, w
szczególności ważną dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.



• Na uczestniczkach wyjazdu 
największe wrażenie zrobiła 
jednak żeńska szkoła średnia 
Colaiste Bride w Clondalkin, 
do której uczęszczają 
uczennice ponad stu różnych 
narodowości, w tym również 
te z Polski. 

• To właśnie polskie uczennice 
pod opieką nauczyciela 
oprowadziły gości po 
nowoczesnej placówce oraz 
należącym do szkoły terenie i 
ogrodzie, który pielęgnują 
poszczególne klasy.



• Uczniowie traktowani są w 
sposób partnerski

• Otrzymują szeroki wachlarz 
możliwości i wsparcia: wiele 
projektów, wyjazdów, możliwość 
uczęszczania na różne zajęcia 
pozalekcyjne (kluby sportowe, 
zespół muzyczny, nauka tańca, 
klub debat), konsultacje 
psychologiczne, konsultacje do 
spraw kariery i przyszłości, 
dostęp do wszelkich 
nowoczesnych technologii

• Szkoła prezentuje praktyczne 
podejście do przedmiotów oraz 
dysponuje laboratoriami 
naukowymi



• Z drugiej strony dyscyplina 
utrzymywana jest przez jasno 
określone zasady, np. 
korzystanie z telefonu 
komórkowego, nawet na 
korytarzu szkolnym podczas 
przerwy, skutkuje nałożeniem 
kary finansowej na uczennicę 
w kwocie 20 Euro, żucie gumy 
to kara 5 Euro, natomiast za 
cztery spóźnienia uczennica za 
karę zostaje w kozie – czyli 
przebywa w szkole godzinę 
dłużej. 

• Uczennice mają również zakaz spożywania jedzenia na
korytarzach podczas przerwy – jest na to przeznaczona
specjalna przestrzeń ze stołami i ławami.



• Duże wrażenie robi pokój nauczycielski – ogromna przestrzeń,
w której znajdują się zarówno stoły z krzesłami jak i wygodne
sofy do odpoczynku.

• W tym samym pomieszczeniu znajduje się kuchnia ze
zmywarką, lodówką, mikrofalówką.

• Podczas długiej przerwy podawana jest nauczycielom kawa i
herbata, co znacznie uprzyjemnia i ułatwia organizację dnia
pracy.



• Oprócz spotkań z nauczycielami i dyrektorami poszczególnych
szkół nauczycielki miały możliwość rozmowy z uczniami.

• Pomimo surowej dyscypliny odbiór szkoły przez uczniów jest
bardzo pozytywny, a dzieci i młodzież czują się komfortowo
oraz bezpiecznie w szkolnym otoczeniu.



Malaga
6 - 17 lipca 2015
• Kurs metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego odbywał

się w Cervantes Escuela Internacional w Maladze na południu
Hiszpanii.



• W pierwszym tygodniu pobytu odbywały się zajęcia z metodyki
języka hiszpańskiego, prowadzone przez nauczycielkę z
wieloletnim stażem, współpracującą z Instytutami Cervantesa na
całym świecie.

• Zajęcia te obejmowały najtrudniejsze dla ucznia problemy
gramatyczne i leksykalne.

• W kolejnym tygodniu nauczyciele mieli możliwość obserwować
zajęcia prowadzone na różnych poziomach począwszy od A1 do
B2.

• Po obserwacjach sami prowadzili zajęcia, oczywiście w języku
hiszpańskim. Po takich zajęciach o swojej pracy można było
porozmawiać z wykładowcą/nativem, omówić różne kwestie i
wątpliwości, skorzystać z przygotowanych przez szkołę
materiałów.

• Po zajęciach można było uczestniczyć w różnych aktywnościach
kulturowych jakich jak: kino hiszpańskie, literatura i historia,
gotowanie typowych dań kuchni hiszpańskiej, zwiedzanie Malagi,
pływanie na kajakach, wycieczki do Granady czy Cordoby.





• W grupie nauczycieli biorących udział w kursie metodycznym
znaleźli się też nauczyciele innych narodowości. Pobyt w
Maladze pozwolił zatem również na nawiązanie
międzynarodowych kontaktów i wymianę doświadczeń.



St. Julian na Malcie
06 – 17 lipca 2015
• kurs metodologiczny z zakresu nauczania języka angielskiego

„Methodology Revisited, Revitalised, Re-energised” odbył się
w Executive Training Institute (ETI).



• W ciągu dwóch tygodni 
nauczyciele wzbogacali 
swoje kompetencje 
zawodowe, mierzyli się 
z problematyką 
metodologiczną i 
metodyczną, 
niezbędną w nauczaniu 
języka obcego.

• Najciekawsza część 
kursu dotyczyła 
najnowszych 
technologii i 
możliwości, jakie w 
nauczaniu języka 
obecnie umożliwia 
komputer oraz 
Internet.



• Międzynarodowy skład uczestników szkolenia umożliwił
wymianę doświadczeń i zaowocował nowymi kontaktami
zawodowymi.



• Niezapomnianych wrażeń dostarczała przepiękna sceneria
archipelagu wysp maltańskich.



St. Julian na Malcie
20 – 31 lipca 2015
• Praktyczny kurs języka angielskiego „Fluency & Language

Development for Educational Staff” zorganizowany był
również przez szkołę ETI.



• Lekcje miały na celu rozwój płynności wypowiedzi przez
konwersację. Uczestniczki poszerzyły zasób słownictwa z
zakresu podróży, jedzenia, napojów, zdrowia, zakupów, pracy,
aktywności dziennych i weekendowych. Zdobyły wiedzę na
temat kultury maltańskiej i systemu edukacyjnego.



• Lektorki potrafiły wykorzystać każdą 
minutę lekcji i jednocześnie 
stworzyć atmosferę sprzyjającą 
nauce. 

• Zajęcia w małych, 
międzynarodowych grupach miały 
formułę warsztatową i opierały się 
na interaktywnych zadaniach. 

• Była to doskonała okazja do 
spotkań z nauczycielami z innych 
krajów, wymiany doświadczeń i 
nawiązania współpracy.

• Uczestniczkom kursu szczególnie 
bliskie stały się koleżanki z Węgier, a 
działalność generała Bema była 
jednym z pierwszych wspólnie 
podjętych tematów.



St. Julian na Malcie
19 – 31 lipca 2015
• Kurs nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych

„TEL – Technology Enhenced Learning” również odbywał się w
szkole ETI.



• Zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez
doświadczoną nauczycielkę z Wielkiej Brytanii.

• Program zajęć obejmował tworzenie stron WWW, bloga
internetowego, korzystanie ze stron dających możliwość
przygotowywania własnych ćwiczeń, krzyżówek,
materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami.

• Uczestniczki poznały wiele
ciekawych stron z których
można pobierać artykuły,
materiały dla uczniów, a
także rozwijać swoje własne
kompetencje językowe.



Cannes
27 lipca – 7 sierpnia 2015
• kurs dla nauczycieli języka francuskiego „C’est comme ça que

ça se dit” („Tak to się mówi”) w Collège International de
Cannes.



Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował zagadnienia językowe i
kulturowe związane z językiem francuskim z naciskiem na:

• język potoczny

• język współczesny

• idiomy.

Zagadnienia językowe były realizowane na podstawie analizy ich
użycia w mediach, kinie, komiksach francuskich i belgijskich,
piosenkach oraz współczesnej literaturze.



• Zajęcia prowadzone były głównie w formie ćwiczeń
(tłumaczenia, gry językowe, quizy, przygotowanie projektów z
zakresu użycia wybranych zagadnień językowych na lekcjach
języka francuskiego, dzielenie się doświadczeniami z zakresu
metodyki nauczania z pozostałymi kursantami itp.), wykładów
oraz dyskusji.



• Kurs był okazją 
do wymiany 
doświadczeń w 
nauczaniu języka 
francuskiego z 
nauczycielami z 
Francji, Niemiec, 
Finlandii, Austrii, 
Włoch oraz 
Brazylii.

• Ponadto w 
czasie wolnym 
można było 
zwiedzać region 
Lazurowego 
Wybrzeża oraz 
poznawać 
zwyczaje tam 
panujące.



Jak wykorzystujemy zdobytą 
wiedzę?
Nie wszystko, co „podpatrzyłyśmy” w szkołach partnerskich i na
kursach można przenieść wprost na grunt polskich realiów,
jednak zainspirowane wyjazdami staramy się, aby

• lekcje miały charakter bardziej praktyczny

• korzystamy z TIK

• niektórzy prowadzą wirtualne klasy

• na zajęciach językowych wykorzystujemy ćwiczenia, teksty,
piosenki i inne ciekawe materiały poznane na kursach

• praktyczną znajomość języka angielskiego wykorzystujmy
uczestnicząc w innych, uczniowskich projektach Erasmus +,
których mamy w szkole aż trzy.



Korzyści płynące z programu.
• większa motywacja nauczycieli do pracy

• nawiązanie współpracy międzynarodowej i
wymiana doświadczeń

• podniesienie kompetencji językowych

• świeże spojrzenie

• poznanie nowych metod i technik pracy

• wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu
kwalifikacji nauczycieli



Przydatne linki
• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - http://www.frse.org.pl/
• Erasmus + - http://erasmusplus.org.pl/
• Mobilność edukacyjna - http://erasmusplus.org.pl/edukacja-

szkolna/akcja-1/
• Przewodnik po programie -

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

• Wyszukiwarka partnerów i kursów -
http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools.htm

• Strona projektu na Facebooku 
https://www.facebook.com/groups/1021849754543145/?ref=
bookmarks

Prezentacja została przygotowana w opraciu o materiały ze strony Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji oraz materiały własne nauczycieli z LXV LO.


