SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół
2012/2013
Tytuł projektu
” ‘The Source of Our Health’ – „Źródło Zdrowia”
Wrzesień:
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (założenie konta, umowa, pełnomocnictwo
dla p. dyrektor do zarządzania projektem, potwierdzenie otrzymania środków finansowych).
Utworzenie zespołu Comenius (13 osób). Zebranie zespołu w celu ustalenia planu pracy na I-sze półrocze.
Przeprowadzenie ankiety wstępnej dotyczącej wiedzy na temat krajów partnerskich. Ankieta
przeprowadzona była wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.
Październik:
Opracowanie wyników w/w ankiety wstępnej– w załączeniu. P. A. Jasek
Otwarcie linka projektu na stronie internetowej szkoły-informacja dla uczniów i rodziców o podjętych
działaniach.-p. P. Dzikowska
Zorganizowanie konkursu wśród klas V-tych i VI-tych na logo projektu – logo projektu w załączniku.
Listopad:
11-16 listopad spotkanie projektowe w Hiszpanii.
 Przygotowanie prezentacji o szkole w języku polskim i angielskim. Prezentacja zawierała
informacje na temat struktury szkoły, pracy w klasach integracyjnych, opis miasta i regiony a także
szczegółowe informacje dotyczące systemu edukacji w Polsce. – p. Pabian, p. Sychowiec, p. Lasota, p.
Gigiel, p. Trocka
 Podczas pobytu w Hiszpanii odbyły się liczne spotkania na których koordynatorzy szczegółowo
opracowywali bieżące i dalsze działania zaplanowane w projekcie. Wypracowano terminy kolejnych
spotkań projektowych tj. marzec 2013 Grecja;
maj 2013 Polska)
 Podsumowanie i rozliczenie wyjazdu, sporządzenie dokumentacji wymaganej przez Narodową
Agencję w Warszawie.
Po przyjeździe nawiązanie kontaktów listownych między uczniami szkół partnerskich z Hiszpanii, Grecji,
Turcji, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Uczniowie klasy VIB i VA wysłali własnoręcznie napisane listy w języku
angielskim – czekamy na odpowiedzi .
Grudzień:
Realizacja zadań według planu:
Przygotowanie prezentacji w języku angielskim przedstawiającej tradycyjne potrawy polskie. Uczniowie
klasy VIB przygotowali prezentacje podczas uczestnictwa w warsztatach językowych w Multicentrum w
siedzibie DODN. P. Pabian
Przygotowanie kartek świątecznych i ich wysyłka do partnerów. Klasa VC p. A. Szewczuk
Styczeń:
Apel podsumowujący I-sze półrocze realizacji projektu (omówienie wyników ankiet, pokaz slajdów z
wyjazdu, poszerzenie wiedzy na temat Hiszpanii).
Przygotowanie materiałów do wydania międzynarodowej książki kucharskiej dla dzieci , która będzie
produktem finalnym projektu.

Opracowała: koordynator projektu Magdalena Pabian

