
DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

Projekt  KA 122  
"Cyfrowo włączamy, nowocześnie 

działamy" 



„ 9 luty- Międzynarodowy Dzień Pizzy-  

logopedyczno- komunikacyjne zabawy” 

 

  Działanie zrealizowane w  dniach  7-12 II 2022. 
  Uczniowie naszego Ośrodka podczas zajęć  

terapii logopedycznej brali udział w wydarzeniu 
eTwinning w synergii z programem Erasmus+ „9 
luty –Międzynarodowy Dzień Pizzy-
logopedyczno-komunikacyjne zabawy”. 

     Przeprowadzono z uczniami i przedszkolakami 
tematyczne ćwiczenia rozwijające motorykę 
narządów mowy, gry i zabawy naprzemienne z 
wykorzystaniem narzędzi TIK . 
 

https://live.etwinning.net/events/event/278976 

Działanie:upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w 

SOSW" ,strona internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW - klasy ZET (ok.30 osób) obserwatorzy strony 

i profilu FB 

 



Działanie zrealizowane w dniach 14 -18 II 2022  
 Podczas zajęć rewalidacyjnych na terapii logopedycznej nasi 
uczniowie z SOSW w Nowej Soli brali udział w wydarzeniu 
eTwinning w synergii z programem Erasmus+ zatytułowanym 
„Logopedyczne walentynkowe TIK-owanie”. 
 Uczniowie ćwiczyli narządy mowy, rozwijali czytanie oraz 
grali w gry i zabawy naprzemienne z wykorzystaniem narzędzi 
TIK. 

https://live.etwinning.net/events/event/282397 

Logopedyczne walentynkowe  

TIK-anie 

Działanie:upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w 

SOSW", strona internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW - klasy ZET (ok.30 osób) obserwatorzy strony i 

profilu FB 

 



EKOlogopedyczne TIK-anie w SOSW 

 

 Działanie zrealizowane w  dniach  28II-27 III 2022. 
 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Logopedy 

przeprowadzono zajęcia pt. "EKOlogopedyczne TIK-anie w SOSW". 
Uczniowie wzięli udział w wydarzeniu eTwinning w synergii z 
programem Erasmus+ 

  Na zajęciach rewalidacyjnych uczniowie ze wszystkich poziomów 
edukacyjnych wykonali różnorodne zadania, które osadzone były w 
obszarze poznawczo-językowym "Ekologia" z wykorzystaniem 
narzędzi TIK. 

 

 https://live.etwinning.net/events/event/297890 

https://view.genial.ly/6224ecabf85cd100133c85d1/presentation-ekologopedyczne 

Działanie: upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w 

SOSW" strona internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW - klasy ZET (ok.30 osób), obserwatorzy 

strony i profilu FB 

 



Projekt eTwinning  

Beloved mum- 

Nasza mama ukochana 

 

 Działanie zrealizowane  w terminie  II- V 2022. 
 Wszystkie uczestniczki projektu „Cyfrowo włączamy, nowocześnie 

działamy” realizowały międzynarodowy projekt eTwinning „Nasza 
mama ukochana - Beloved Mum”. W działaniach projektowych brało 
udział 39 szkół z Polski, Rumunii i Turcji.  

 Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie i nauczyciele 
wykorzystywali różnorodne narzędzia TIK 

  Projekt nagrodzony Krajową Odznaką Jakości. 

 

Działanie:upowszechniające 

Kanał przekazu:  

Spotkania bezpośrednie,  profil FB "Programy europejskie w 

SOSW" strona internetowa SOSW, platforma Twinspace 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW - klasy ZET oraz klasy SP  (ok.20osób), 

obserwatorzy strony i profilu FB 

 

https://twinspace.etwinning.net/230765/home  
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.156652246920904/156652220254240/ 



LEKCJE  EUROPEJSKIE  

 Działanie zrealizowane 11 III 2022. 

  W Ośrodku odbyły się Lekcje Europejskie pod 
hasłem „Bezpieczny Internet”.  

 Uczniowie obejrzeli film, rozwiązywali 
interaktywny quiz, zagadki, krzyżówki w 
narzędziach TIK, zapoznali się z netykietą i 
pojęciem cyberprzemocy praz wykonali wspólny 
plakat "Bezpieczni w sieci„  

 Zajęcia przygotowane we współpracy z Europe 
Direct Zielona Góra. 

 https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356 

Działanie: upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW„, 

profil FB Europe Direct, strona internetowa SOSW 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW- klasy SP i BS I st. (ok. 40 osób) , obserwatorzy 

strony i profilu FB 

  

 



https://live.etwinning.net/events/event/298509 

Działanie zrealizowane w dniach 14-21 III 2022 
 Uczniowie SOSW brali udział w wydarzeniu 
eTwinning w synergii z programem Erasmus+ 
zatytułowanym „TIK-amy i na wiosnę czekamy” 
  Uczniowie poznawali uroki tej pięknej pory 
roku poprzez gry i zabawy cyfrowe, tworząc prace 
plastyczne z dobieraniem utworów muzycznych i 
umieszczali swoje dzieła w galerii online.  
Uczniowie stworzyli plakat informacyjny. 
 W wydarzeniu wzięli udział uczniowie 
wszystkich etapów edukacyjnych.  

https://www.emaze.com/@ALRCROZWR/tikamy-i-na-wiosn-czekamy 

TIK-amy i na wiosnę czekamy! 

Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" strona internetowa SOSW, 

platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW- wszystkie etapy edukacyjne   (ok. 25 osób) , obserwatorzy strony i profilu FB 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRCROZWR%2Ftikamy-i-na-wiosn-czekamy%3Ffbclid%3DIwAR1SW34urAfu7960hQn9vnbnyJuB96-5akSmlqSkyzJnyaqUCIa1gWbF8q0&h=AT2TGa7CJ6fhbAQzbSb3O0qQu8oGMejvy9xMgMKpXTCW7LSCS6NMEmIrb--pj49h_kZhQmUhbs1Xns7HSePXaWaeJRIOGC_ZTxZyYlQc164-6EZHYvqHV_eDKuYV7ianHeSN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3t34678MisnuWGlpR-kNQ3o-hBHzcWwFe1CW3vq6k84COPEU6CfIxPMmb-xUrqmCHRhWPsSDCFfxv1Y4XZyxQ_g3rCJDLUFr5dyn7yrEZiLgtx_QcUGyAaN7lllsaBV_ySQgoXWLYpDpfuNWPauat-iOALCHLBQX8x_bI8c7J624cRnM5Cxz4aQmzgeqxBCjA3z3AC1j_1OFrQYaq4Q6QKGhmQCHQ


Działanie zrealizowane  na zajęciach 
funkcjonowania społecznego i osobistego w 
zespole edukacyjno terapeutycznym. 
 
 Uczniowie systematycznie korzystali z narzędzi 
TIK na zajęciach oraz podczas realizacji projektów 
eTwininng (m.in.Wordwall,WordArt, LearningApps, 
Jigsawplanet Thinglink). 

 

TIK-amy  na funkcjonowaniu 

osobistym i społecznym ! 

Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" strona internetowa SOSW 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW- kl II E ZET  (5 osób), obserwatorzy strony i profilu FB 

 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356 



WIECZÓR HISZPAŃSKI 

 Działanie zrealizowane 18 III 2022.Przed mobilnością 
do Walencji zrealizowano działanie kulturowe 
„Wieczór Hiszpański” 

 Działanie było wydarzeniem eTwinning w synergii z 
programem Erasmus +. 

 Przed mobilnością do Walencji zorganizowano kolację 
z tradycyjnym menu hiszpańskim oraz quiz wiedzy dla 
uczestników z drobnymi upominkami. 

 Działanie przygotowane we współpracy z Europe 
Direct Zielona Góra. 

 https://www.facebook.com/103401065579356/posts/130941062825356/ 

Działanie: kulturowe 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW„, 

profil FB Europie Direct, strona internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

Nauczyciele SOSW oraz  zaproszeni goście (20 osób), obserwatorzy 

strony i profilu FB 

  

 



Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w 

SOSW" ,strona internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW (ok. 45 osób), obserwatorzy strony i profilu FB 

 

Bądź EUROniebieski 

 Działanie zrealizowane w dniach 1- 8 IV 2022 
 Uczniowie SOSW brali udział w wydarzeniu eTwinning w 
synergii z programem Erasmus+ zatytułowanym „Bądź 
EUROniebieski” 
  Uczniowie wzięli udział w różnych aktywnościach 
edukacyjnych, w czasie których poruszana była tematyka 
autyzmu. Uczniowie m.in. wykonywali różne TIKozadania, sadzili 
niebieskie bratki i wypełniali różnorodne " niebieskie" zadania. 

 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.137347898851339/137347632184699/ 

 



Warsztaty kulinarne                                 

"Hiszpańskie co nieco" 

 
Działanie: kulturowe 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" ,strona 

internetowa SOSW, platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie placówki - wszystkie etapy edukacyjne   (ok. 30 osób), 

obserwatorzy strony i profilu FB 

 

Działanie zrealizowane w dniu 5 IV2022 
 Uczniowie SOSW brali udział w wydarzeniu eTwinning w synergii z 
programem Erasmus+ uczestnicząc w warsztatach kulinarnych 
„Hiszpańskie co nieco” 
Uczestnicy przygotowali potrawę Torrijas Sevillanas. W gotowaniu i 
wspólnej degustacji wzięli udział uczniowie wszystkich etapów 
edukacyjnych. 
 https://live.etwinning.net/events/event/301369 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-103401065579356/photos/pcb.136116105641185/136115692307893


Wielkanocne warsztaty świąteczne 

 

 

Działanie zrealizowane w dniu 6 IV 2022. 
 
Podczas warsztatów wielkanocnych uczniowie wykonali 
ozdoby świąteczne z materiałów recyklingowych a efekty ich 
pracy zapisane i zaprezentowane w ciekawych narzędziach 
cyfrowych 
  
 Działanie przygotowane we współpracy z Europe Direct 
Zielona Góra 
 

Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" 

strona internetowa SOSW, profil FB Europe Direct 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW - uczniowie SP  (ok. 50 osób) , obserwatorzy strony i 

profilu FB 

  

 

 
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.136357278950401/136354172284045/ 



Wielkanocne integracyjne  

warsztaty świąteczne 

Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" ,strona internetowa 

SOSW, profil FB Europe Direct 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW  oraz dzieci z Ukrainy (ok. 30 osób), obserwatorzy strony i profilu FB 

 

Działanie zrealizowane w dniu 12 IV 2022. 
 
Podczas integracyjnych warsztatów wielkanocnych 
uczniowie wspólnie ze swoimi ukraińskimi kolegami i 
koleżankami wykonali ozdoby świąteczne z materiałów 
recyklingowych a efekty ich działań przedstawione w 
atrakcyjnych narzędziach TIK 
 
 Działanie przygotowane we współpracy z Europe Direct 
Zielona Góra oraz Rejonowym Oddziałem PCK w Nowej Soli 
 

 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-

103401065579356/photos/pcb.137908025461993/137907345462061/ 



 PLASTYCZNE CO NIECO  

Z  WALENCJĄ W TLE 

Działanie: kulturowe, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" 

strona internetowa SOSW 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW- uczniowie SP  (ok. 50  osób) obserwatorzy strony i 

profilu FB 

 

  Działanie zrealizowane w dniach 27 V 2022. 
 
 Uczniowie SOSW uczestniczyli w warsztatach „ Plastyczne 
co nieco z Walencją w tle”. 
 
  Wszyscy uczestnicy artystycznego spotkania projektowali 
i tworzyli piękne graffiti, które było ozdobą szkolnych 
korytarzy a efekty ich pracy przedstawione w atrakcyjnych 
narzędziach TIK 
  
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-

103401065579356/photos/pcb.149812370938225/149811470938315/ 



 DZIEŃ  HISZPAŃSKI 

Działanie: kulturowe 

 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" 

strona internetowa SOSW 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW- uczniowie SP i SPDP  (ok. 60 osób) obserwatorzy 

strony i profilu FB 

 
  Działanie kulturowe zrealizowane  17 V 2022. 
 
 W ramach działania „Dookoła Europy” uczniowie 
wyruszyli w podróż do Hiszpanii. 
 
 Podczas tego działania kulturowego uczniowie zapoznali 
się z informacjami na temat Hiszpanii, skosztowali sok z 
hiszpańskich pomarańczy, wcielili się w postacie tancerek 
flamenco , zrobili pamiątkowe zdjęcia w fotobudce oraz 
rozwiązali zadania tematyczne w narzędziach TIK  

 

https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-

103401065579356/photos/pcb.147251904527605/147251651194297/ 



 RADA SZKOLENIOWA  DLA 

NAUCZYCIELI SOSW W NOWEJ 

SOLI Działanie: 

promujące i upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" strona internetowa SOSW, 

poczta służbowa 

Grupy docelowe: 

nauczyciele SOSW (ok.50  osób) oraz obserwatorzy strony i profilu FB 

 

https://prezi.com/view/6vzTqLNiF4BoaT2MWsdC/ 

Grupa projektowa15 VI 2022 podzieliła się na radzie 
pedagogicznej w SOSW w Nowej Soli swoją wiedzą zdobytą 
na szkoleniu w Walencji. 
Zapoznano grono z systemem edukacji włączającej w 
Turcji, zaprezentowano również działania wdrażające po 
mobilności. 
 Uczestniczki opowiedziały o narzędziach ITC, które 
wykorzystują w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Podczas rady grono pedagogiczne wypowiedziało się na 
temat wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela 
(aplikacja Mentimeter). 
 

 
https://www.facebook.com/103401065579356/photos/a.10345
2448907551/154876793765116/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2F6vzTqLNiF4BoaT2MWsdC%2F%3Ffbclid%3DIwAR3V5gvY_wf1r_u0ItfOszRO9V1t4xhAfqkWe5v4P57g729XPIcOv_AT2v8&h=AT3WlJKdcS-OczOcGF7_S-Tp7kYYst2XZG0-6Lnl8u8TJK_2zpATkNYwhRmVy4b0XCjAfqFqPEVgMFpLToBDNtvO2PQe9DMrSgWoUuE7dyQcKbOR4NWZtPdNsmKp30YOgLs7&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1-xBcwu3w39_gNYKsE7vrgaKp1JbL-2CTFIUhb5XbJxQvebpEAHC4SkMMWdXMBKX4CmyziDRMAXGdODmloJrsTuoD5IFMjALRZftvZiHvO2GzF6cDIuS554kyVIPI8q5vi0QDi1tXy1mXTSVi1-kEtRvS9prdmvzzXd4zNq_oL8d1WMj-1lzRecwBn93xd5nQISbi87nJ8n7Gh6TXVSl58rpwmzWc


 Wycieczka do Minieurolandu   

Działanie: wdrażające, upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" strona internetowa SOSW, 

profil FB Europe Direct  

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW (10 osób) i rodzice uczniów (6 osób) oraz obserwatorzy strony i profilu FB 

 

 Grupa uczniów 20 VI 2022 uczestniczyła w wycieczce do 
Minieurolandu w Kotlinie Kłodzkiej. 
 
 Oprócz turystycznych przygód uczniowie uczestniczyli w  
eko-warsztatach tworząc eko-stworki oraz rozkodowując 
zadania związane z Europą i Minieurolandem przygotowane 
w narzędziach TIK 
 
 Działanie przygotowane we współpracy z Europe Direct 
Zielona Góra . 
  
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.155876826998446/155874140332048/ 



 Projekt eTwinning  

Drama in my Dreams 

"Environmentalists"   
Działanie: wdrażające i upowszechniające 

Kanał przekazu:  

spotkanie bezpośrednie, profil FB "Programy europejskie w SOSW" strona internetowa SOSW, 

platforma eTwinning 

Grupy docelowe: 

uczniowie SOSW – klasa II E ZET (5osób) oraz obserwatorzy strony i profilu FB 

 

 Klasa II F ZET W II semestrze roku szkolnego 2021/22 
realizowała międzynarodowy projekt eTwinning „Drama in 
my Dreams  Environmentalists" 
 
 Wykorzystując metodę dramy kreatywnej oraz narzędzia 
TIK  w  edukacji ekologicznej uczniowie utrwalali nową 
wiedzę i zdobywali świadomość ekologiczną.  
 
 Projekt nagrodzony Krajową Odznaką Jakości. 
 

 
 
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.118295234089939/118294967423299/ 

 
https://www.facebook.com/Programy-europejskie-w-SOSW-
103401065579356/photos/pcb.160160726570056/160160673236728 


