
Karta projektu: ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I 

WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. 

 

Uzasadnienie (w tym główny cel): 

Nawiązanie kontaktów w różnych szkołach w kraju i za granicą we współpracy międzynarodowej. 

Lider projektu: Natalia 

Czyżewska 

 

Członkowie projektu:  

 Gracjana Chocha, Artur Mazur,   

Anna Lelewicz, Anna Chojnowska 

Odbiorcy projektu: 

Nauczyciele i uczniowie naszej 

szkoły 

Cele szczegółowe projektu: 

1. Nawiązanie kontaktów w różnych szkołach w kraju i za granicą we współpracy międzynarodowej. 

2. Poszukiwanie nowych możliwości promujących szkołę. 

3. Dzielenie się własnym doświadczeniem pedagogicznym oraz zdobywanie wiedzy w zakresie 

edukacji międzynarodowej oraz doświadczenia pedagogicznego. 

4. Wzbogacanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz wychowanie uczniów naszej szkoły w 

duchu patriotycznym we współpracy międzynarodowej. 

5. Wzmocnienie uczucia jedności społecznej wśród uczniów należących do naszej szkoły społecznej 

poprzez wyjazdy zagraniczne oraz przyjmowanie i goszczenie w murach naszej szkoły uczniów i 

nauczycieli z innych szkół z kraju i zza granicy.  

Ryzyka: 

1. Brak chęci współpracy ze strony uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz ze strony szkół zza 

granicy. 

2. Trudności z pozyskiwaniem środków na realizację projektu. 

3. Aspekt emocjonalny, m.in. zniechęcenie ze strony zespołu, gdyż skala zaangażowania w projekty 

oraz poświęcenie swego czasu i uwagi na napisanie projektów i ich realizację  może być zupełnie 

nieadekwatna oraz nieproporcjonalna w stosunku do możliwości udziału w projekcie oraz spełnienia 

założonych celów i naszych oczekiwań. 

Opis projektu: 

1. Projekt Erasmus plus. 

Szkolenia i wyjazdy nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Zapoznanie nauczycieli z listą ofert 

szkoleniowych. Wybranie optymalnego szkolenia dla większej ilości osób naszej szkoły. Złożenie 

wniosku do Agencji Narodowej. 

3. Wyjazd uczniów naszej szkoły do kraju anglojęzycznego w ramach współpracy ze szkołą w danym 

kraju. 

 4. Nawiązanie współpracy ze szkoła w Grodnie na Białorusi, w której dzieci uczą się języka 

polskiego lub z organizacją Polska Macierz Szkolna. Współpraca może polegać na wzajemnym 

kontakcie mailowym oraz na wzajemnej wymianie uczniów i nauczycieli w celu wzbogacenia się 

doświadczeniem pedagogicznym, językowym i kulturowym naszych najbliższych sąsiadów i 

rodaków. 

Harmonogram projektu: 

Projekty 1 - semestr II. 

Projekt 2 - październik- styczeń, jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany przez Agencję Narodową, 

realizacja projektu jest od sierpnia. 

Projekt 3 - semestr II. 

Projekt 4 - cały rok szkolny oraz rok 2015/2016. 


