
 

 

 

Pierwszy projekt Erasmus+ w naszej szkole 

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy 

Szkół – KA229 (termin składania wniosków: 23.04.2020 r.) w sektorze Edukacja Szkolna 

jako partner w projekcie "Une Europe aux multiples facettes" ("A multifaceted Europe"). 

Koordynatorem projektu jest Collège de Wani (Houailou, Francja/Nowa Kaledonia), 

a pozostałymi partnerami są Scoala Gimnaziala "Constantin Brancusi" (Targu Jiu, Rumunia) 

i Collège Fernand Gregh (Champagne sur Seine, Francja). Przyznana kwota dofinansowania 

wynosi 28 161,00 euro. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa 24 miesiące, 

tj. do 31.08.2022 roku. Projekt zakłada wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych 

w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej, wielojęzyczności (projekt zakłada realizację 

zadań i komunikację w języku francuskim i angielskim), rozumienia i tworzenia informacji, 

umiejętności uczenia się, kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich 

oraz cyfrowych. Głównym celem projektu jest włączenie społeczne, poszerzenie wiedzy 

o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, 

wymiana doświadczeń, podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki 

języków obcych, szerzenie otwartości, tolerancji w obliczu wielokulturowości. 

Realizacja projektu zakłada różnorodne działania na forum szkolnym, lokalnym 

i międzynarodowym (m.in. przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich). 

Współpraca międzynarodowa wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości nauczania 

oraz zbudowanie potencjału europejskiego. Uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna 

poszerzą wiedzę na temat kulturowego dziedzictwa Europy. Ponadto, uczniowie zdobędą 

i wzbogacą swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebną do samorealizacji oraz rozwoju 

osobistego, (m.in. komunikowanie się w językach obcych, posługiwanie się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się oraz pracy zespołowej). 

Umożliwienie udziału w projekcie chętnym uczniom, nauczycielom i członkom społeczności 

lokalnej, działania oparte na włączeniu społecznym, wymiana doświadczeń, nowoczesnych, 

innowacyjnych metod i technik pracy w zakresie edukacji poprawi jakość i skuteczność 

kształcenia. Posłuży rozwojowi wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Liczymy, 

że podjęte działania przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom 

i szkole. 
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