Projekt „Connecting Pupils to the European Space”
(Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej)
Projekt realizowany w latach: 2014-2017
Koordynator na terenie szkoły: mgr Kamila Kowalska
Koordynator projektu: Miss Evelyn Henderson - Great Malvern Primary School (Anglia)
Projekt ma na celu poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się
językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności związanych z pracą w oparciu o nowoczesne
technologie.
Uczniowie i nauczyciele, biorący udział w projekcie, będą porozumiewać się między sobą za pomocą różnych, wirtualnych
środków komunikacji m.in.: Skypa, Facebooka oraz drogą mailową.
Trzy razy do roku koordynatorzy z krajów partnerskich, będą się spotykać, aby wspólnie analizować postępy i efektywność
projektu.
Partnerzy:









Anglia - Great Malvern Miss Evelyn Henderson (koordynator projektu)
Hiszpania – Barcelona

Mrs M.Angeles - Hernandez

Hiszpania - La Línea de la Concepción

Mrs Carmen Jurado

Rumunia – Iasi

Mrs Lacramioara Alexandrescu

Turcja - Kütahya

Mr Sirri Demirel

Grecja – Ateny

Mrs Xysoula Fantzikou

Chorwacja – Gradac

Mrs Branka Perič

Terminy wizyt przewidziane na rok szkolny 2014/2015
19-21.11. 2014 r.
3- 5.03. 2015 r.

Great Malvern (Anglia)
Kütahya (Turcja)

mgr K. Kowalska, mgr M. Kapała
mgr K. Kowalska, mgr W. Jakubiec

6.05. - 8.05.2015 r. La Línea de la Concepción (Hiszpania) mgr K.Kowalska, mgr A. Piątek- Tyc, mgr T.Biela
Działania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Utworzenie zespołu Erasmus +

do 20.12.2014 r.

mgr K. Kowalska

Wysłanie: zdjęć zespołu Erasmus+, zdjęć
ze szkoły, informacji do biuletynu na
stronę internetową;

do 20.12.2014 r.

mgr K . Kowalska
mgr A. Piątek- Tyc
mgr T. Juraszek

Stworzenie materiałów do nauczania – test do 20.01.2015 r.
diagnostyczny;

mgr K. Kowalska
mgr A. Piątek-Tyc
mgr N. Rachwalik
mgr M. Kapała

Przeprowadzenie konkursu na logo
projektu;

do 29.01.2015 r.

mgr K. Kowalska
mgr N. Rachwalik

Wydanie pierwszego biuletynu
informacyjnego o projekcie;

styczeń/luty

mgr K. Kowalska
mgr A. Piątek -Tyc
mgr N. Rachwalik

Stworzenie prezentacji/filmu o szkole;

do 4.03.2015 r.

mgr K. Kowalska
mgr A. Piątek -Tyc
mgr N. Rachwalik
mgr M. Kapała

Opracowanie Europejskiego Planu
Rozwoju dla szkoły;

do 4.03.2015 r.

mgr K. Kowalska

23.03.2015r.
Harmonogram działań projektu „Connecting Pupils to the European Space” na okres 23.03.2015r. – 4.05.2015r.
Koordynator projektu na terenie szkoły: mgr Kamila Kowalska

Działania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Utworzenie trzech folderów zdjęć do
pierwszej części materiałów
nauczania tj.” Uczniowie i ich
rodziny”;

do 04.05.2015 r.

mgr N.Rachwalik
mgr A.Piątek - Tyc

Utworzenie map myśli do dwóch do 04.05.2015 r.
tematów: „Dzień z życia
dziecka” i „Moje ulubione” w
aplikacji Pooplet;
Utworzenie dwóch historii w aplikacji
Story Jumper;

mgr A.Piątek -Tyc
mgr N.Rachwalik
mgr M. Kapała

Przygotowanie prezentacji na temat do 10.03.2015r.
wizyty w Turcji;

mgr W. Jakubiec

Przeprowadzenie głosowania na logo
projektu i ogłoszenie wyników;

do 1.04.2015r.

mgr K. Kowalska
mgr N. Rachwalik

Wydanie drugiego biuletynu
informacyjnego o projekcie;

kwiecień/maj

mgr K. Kowalska
mgr W. Jaklubiec
mgr N. Rachwalik

Udział w wideokonferencji z:



uczniami uczestniczącymi
w projekcie



koordynatorami projektów;

Przygotowanie filmów do pierwszej
części materiałów nauczania
”Uczniowie i ich rodziny” i opisu
ulubionej gry podwórkowej;

Opracowała: mgr Kamila Kowalska

do 26.03.2015 r.

mgr K. Kowalska
mgr W. Jakubiec

do 4.05.2015 r.

mgr M. Kapała

11.05.2015r.
Harmonogram działań projektu „Connecting Pupils to the European Space” na okres 11.05.2015r. – 7.10.2015r.
Koordynator projektu na terenie szkoły: mgr Kamila Kowalska

Działania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Wydanie drugiego newslettera;

maj 2015r.

mgr N. Rachwalik
mgr K. Kowalska

Utworzenie mapy myśli do tematu: do 07.10.2015 r.
„Moja szkoła” w programie Popplet ;
Utworzenie w programie
Story
Jumper historii pt. „Trzy rzeczy, które
lubię i trzy rzeczy,których nie lubię
w moim regionie” oraz
„Trzy
miejsca, które koniecznie trzeba
odwiedzić w moim regionie”

mgr Agnieszka Piątek -Tyc
mgr N.Rachwalik
mgr M. Kapała

Stworzenie
trzech
filmów
do do 7.10.2015r.
drugiego
tematu
materiałów
nauczania: „Mój region”

mgr A. Piątek -Tyc
mgr N.Rachwalik
mgr T.Juraszek

Wydanie trzeciego newslettera;

wrzesień 2015r.

mgr K. Kowalska
mgr N. Rachwalik

Przeprowadzenie wideo- konferencji
z:

wrzesień 2015r.

mgr K. Kowalska

lipiec 2015r.

mgr K. Kowalska



uczniami uczestniczącymi
w projekcie;



koordynatorami projektów;

Załadowanie
materiałów
do
nauczania pierwszego tematu na
stronę internetową projektu
http://www.erasmusproject.co.uk/ ,

Opracowała: mgr Kamila Kowalska

Terminy wizyt przewidziane na rok szkolny 2015/2016:




8.10-9.10.2015r. Iasi (Rumunia) mgr K. Kowalska, mgr N.Rachwalik
10.03-11.032016r. Ateny (Grecja) mgr K.Kowalska, mgr N. Rachwalik
19.05-20.05.2016r. Wieprz (Polska)

12.10.2015r.
Harmonogram działań projektu „Connecting Pupils to the European Space” na okres 12.10.2015r. – 9.03.2016r.
Koordynator projektu na terenie szkoły: mgr Kamila Kowalska

Działania

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Wydanie czwartego newslettera;

listopad/grudzień 2015r.

mgr N. Rachwalik
mgr K. Kowalska

Przeprowadzenie wideo- konferencji
z:

listopad 2015r.

mgr K. Kowalska

Stworzenie filmu o uczniach i listopad 2015
załadowanie go na stronę internetową
projektu
http://www.erasmusproject.co.uk/ ;

mgr K.Kowalska
mgr N.Rachwalik

Przeprowadzenie
diagnostycznego Skills
klasach I i II;

Mgr K. Kowalska
mgr N. Rachwalik
mgr A. Piątek- Tyc




uczniami uczestniczącymi
w projekcie;
koordynatorami projektów;

testu listopad 2015
Audit w

Nauczanie z pierwszej części
materiałów „Uczniowie i ich
rodziny”;

listopad-grudzień 2015

mgr A. Piątek-Tyc
mgr N. Rachwalik
mgr T.Juraszek

styczeń -luty 2016
Nauczanie z drugiej części
materiałów ”Nasz region”;
Załadowanie
materiałów
do
nauczania tematu drugiego ”Nasz
region” na stronę internetową
projektu
http://www.erasmusproject.co.uk/ ;

grudzień 2015r.

mgr K. Kowalska

Utworzenie w programie
Story Marzec 2016
Jumper historii pt. „Pięć rzeczy z
których jestem dumny ”. Stworzenie
folderów ze zdjęciami dotyczącymi
tematu trzeciego;

mgr K. Kowalska
mgr N.Rachwalik
mgr T.Juraszek

Stworzenie trzech filmów do
Marzec 2016
trzeciego tematu materiałów pt. „Mój
kraj”

mgr A.Piątek- Tyc
mgr N.Rachwalik

Opracowała: mgr Kamila Kowalska

