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Jak to się zaczęło… 



Zmodyfikowane logo naszego tegorocznego projektu 



Kontynuujemy poprzedni projekt … 
Chcemy rozwinąć, rozszerzyć, wprowadzić „nowe” 



Co możemy zrobić dalej? 

Realizując pierwszą mobilność                      
i pierwszy projekt, już dostrzegłyśmy 
konieczność dalszego szkolenia              
i konfrontacji naszych umiejętności        
i wiedzy  z wiedzą nauczycieli z krajów 
europejskich. Zastanawiałyśmy się co 
jest tematem ważnym w naszej pracy, 
czego chcemy się dowiedzieć z Europy 
i co wprowadzić w naszej placówce? 



Edukacja włączająca 

Temat ważny, aktualny, dyskusyjny, palący, potrzebny… 
To jest to, czym chcemy zająć się w kolejnym projekcie ! 



Zasada SMART  
– każdy zna, nie każdy stosuje 

 

S - Sprecyzowany/konkretny ( co jest naszym celem  i dokąd chcemy jechać?) 

 
M -  Mierzalny ( jak/ czym  zmierzymy osiągnięcie celu? Jakie zastosujemy    

        wskaźniki?) 

A - Adekwatny, ambitny, atrakcyjny ( jak najpełniej określimy projekt?) 

R - Realistyczny  ( jakie mamy zasoby by zrealizować nasz projekt?) 

T - Terminowy ( jaki czas planujemy na zrealizowanie naszego projektu?) 

Przystępując do pracy pod uwagę wzięłyśmy metodologię określania celów... 

S- Hiszpania, M-ankiety, wywiady, opinie, A-atrakcyjne, nowoczesne narzędzia i działania, R- nasze 
umiejętności, możliwości, kreatywność, rzetelna praca z uczniami ,T-12 miesięcy? – wystarczy! 



Zasada HARD 
– nikt nie zna, ale wszyscy stosują 

 

H - Heartfelt – (cele powinny wywoływać emocje) 

A - Animated (konieczne jest zwizualizowanie pozytywnych uczuć po    

       osiągnięciu celu) 
 
 
 
 

 

R - Required  (cel musi odpowiadać rzeczywistym celom,  być pilnym          

       i koniecznym do osiągnięcia)  

D - Difficult  (cel powinien być wyzwaniem a nie działaniem łatwym    

       do osiągnięcia) 

Przystępując do pracy pod uwagę wzięłyśmy także, to że ... 

H- ambitne wyzwanie, atrakcyjne, ciekawe, inne A-to co zrobimy dla własnego rozwoju zawodowego, naszych 
uczniów i placówki będzie procentować w przyszłości i wzmocni nasz wizerunek na zewnątrz, da szansę 
niepełnosprawnym odnajdywania się w środowiskach pełnosprawnych  
R- nowoczesne technologie, umiejętność współpracy na odległość, dostosowanie jest konieczne, niezbędne i trzeba 
działać! D- zmieniamy, sięgamy po „nowe”, wprowadzamy nowy program i działania, podnosimy poprzeczkę! 



Pomysły na działania projektowe 
- Imprezy szkolne –  np.  Rejs statkiem, Szkolny Dzień Języków Obcych, Szkolny 
Dzień Europejski, Warsztaty Świąteczne, Gra Miejska, Festiwal Hiszpański 

- Cykl spotkań z kulturą - Wieczory Hiszpańskie 

- Przygotowanie folderów, ulotek, prezentacji, filmików 

- Konferencje, spotkania 
 

- Wystawy, gazetki 



Poszukiwania … 

Przewodnik: Od potrzeby do koncepcji projektu,  

                                              Przewodnik po programie Erasmus+ 

Poradniki: Rezultaty w projektach edukacyjnych, Daj się odnaleźć!, 

                                      Mapa projektów- Przykłady dobrych praktyk, Podziel się sukcesem! 

Platformy : upowszechniania rezultatów Erasmus+, Selfie, eTwinning, SEG 



Wniosek aplikacyjny …  

Oczekiwanie … 

Nasz projekt został zatwierdzony do realizacji! 



Realizacja działań projektowych 

Działania kulturowe 



Realizacja działań projektowych 

Mobilność 



Realizacja działań projektowych 

Działania wdrażające 

Narzędzia TIK 

Projekty eTwinning 

Gry edukacyjne 

Szerzej w kolejnych prezentacjach... 



Realizacja działań projektowych 

Działania upowszechniające 

Szerzej w kolejnych prezentacjach… 



Kończymy projekt. 
Co dalej ? 

„Kto chce szuka sposobu,  
kto nie chce szuka powodu” 



Analizujemy, wyciągamy wnioski, 
poszukujemy…  

 
 

 

Mamy nowe plany!? 



Dziękuję za uwagę 


