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„Uczeń na 6+” 

Projekt  „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków 

PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna 

  

Cel projektu:  

Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu postawiła 

sobie jako cel główny projektu pozytywną zmianę podejścia i nastawienia uczniów do języka 

angielskiego wzmocnioną doświadczeniami i wiedzą nabytą przez nauczycieli i 

wicedyrektora podczas zagranicznych kursów i szkoleń. 

    

Działania w projekcie: 

 

1. Działania organizacyjne: przygotowanie uczestników do wyjazdu pod kątem 

językowym, kulturowym i organizacyjnym: kurs językowy online, spotkania 

szkoleniowe na temat kraju wyjazdu, ubezpieczenia, zakwaterowanie, zakodowanie 

uczestników na platformie Mobility Tool. 

 

2. Działania związane z mobilnościami: 2 kursy metodyczne i 4 kursy językowe 

(ENGLISH FOR TEACHERS: A2, B1, B2, ICT FOR TEACHING, CLIL ) – 

nawiązanie współpracy z instytucjami organizującymi zaplanowane szkolenia i kursy 

oraz podpisanie umowy. 

3. Działania związane z ewaluacją : powołanie zespołów projektowych – działania na 

każdym etapie projektu, czyli przed rekrutacją, przed mobilnościami, w trakcie 
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mobilności i po zakończeniu : ankiety, rozmowy z uczestnikami mobilności, raporty 

uczestników projektu, zbieranie danych, opracowanie i prezentacja wyników w formie 

raportu, monitorowanie działań projektowych. 

 

4. Udostepnienie i upowszechnienie wyników projektu: zapoznanie całej społeczności 

szkoły z efektami mobilności, publikacja na stronie internetowej szkoły, warsztaty 

szkoleniowe dla nauczycieli, scenariusze ciekawych zajęć, współpraca z WCDN-em, 

zorganizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań dla uczniów, kursy językowe dla 

nauczycieli, projekt e-Twinning, częstsze wykorzystanie narzędzi TIK . 

Nabyte doświadczenia i kompetencje naszych nauczycieli przyczynią się do zwiększenia 

europejskiego wymiaru naszej placówki w przyszłości, a przede wszystkim do podniesienia 

kompetencji językowych i motywacji do nauki języka angielskiego przez uczniów, to większa 

świadomość różnorodności kulturowej. A ponadto udział w kursach zagranicznych przyczyni 

się do spotkań z innymi nauczycielami, nawiązaniu współpracy a nawet stworzenia w 

przyszłości wspólnego projektu w ramach Partnerstwa Strategicznego. To także szansa na 

zerwanie z rutyną, na odświeżenie swojego warsztatu pracy, na wyjście poza dotychczasowe 

metody oraz ogromna szansa na poszerzenie swoich horyzontów i zestawienia swojej wiedzy 

teoretycznej z doświadczeniem prowadzących kursy, to wzbogacenie warsztatu pracy o 

dodatkowe materiały dydaktyczne z kursów, certyfikaty. 

 

Grupa docelowa:  Pani wicedyrektor SP nr 23 ( klas 1-3) oraz  5 nauczycieli. 

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we 

Wrocławiu 

Partnerzy: English Matters, The Lake School of English 

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 

Całkowita wartość projektu: 16014 euro 

Kwota dofinansowania: 16014 euro 

Wkład Miasta: 0 

 

Termin realizacji: 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017r. 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2019r. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:  

https://www.sp23wroc.pl 

 

Kontakt: 

Małgorzata Jaszczyk 

tel. 609034275 

e-mail: magorzata.jaszczyk@gmail.com 
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