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Z życia szkół i placówek oświatowych

Let learning take you around the world” –  
  słowa, znajdujące się na banerze w pracow-

ni języka angielskiego w naszej szkole, mają być 
motywacją do nauki języków obcych. Któż bo-
wiem nie lubi podróżowania, poznawania innych 
kultur, zawierania nowych przyjaźni, odkrywania 
pięknych miejsc? Podróżowanie jest dla ludzi cie-
kawych świata. Tacy właśnie są nasi uczniowie  
i nauczyciele, dlatego od wielu lat projekty umoż-
liwiające uczestnictwo w zagranicznych wymia-
nach cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dzięki pozyskanym w ciągu ostatnich ośmiu lat środkom 
unijnym z programów Comenius, Erasmus+ oraz PO WER 
(ponad 800 tysięcy złotych), uczniowie i nauczyciele mogli 
uczestniczyć w 34 wyjazdach zagranicznych do 14 krajów 
europejskich. Każde miejsce zachwyciło nas na swój spo-
sób. W Lizbonie pokochaliśmy słońce o każdej porze roku,  
w Kopenhadze zaskoczyła nas pomysłowość konstruktorów 
rowerów, Stambuł olśnił nas bogactwem kolorów i smaków 
a Londyn wielokulturowością. 

Osiem międzynarodowych projektów przyniosło także 
niezliczoną ilość pomysłów, inspiracji i doświadczeń. Ile 
matematyki jest w muzyce? Jak działa język ciała? Jak zrobić 
biodegradowalną folię z buraka? Gdzie w ciele człowieka 
można znaleźć złotą liczbę? Czy w planowaniu kariery przy-
da się SWOT, czy SWAT? Na te i wiele innych pytań szuka-
liśmy odpowiedzi przy wsparciu Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Filharmonii Podkarpackiej, Szkoły Muzycznej i Miejsko 
Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim oraz 
wielu innych instytucji. Mogliśmy też liczyć na przychyl-
ność Burmistrza Głogowa Małopolskiego.

Wspólny wysiłek przyniósł efekty w postaci certyfikatów 
jakości i nagród, włączając drugie miejsce w wojewódzkim 
konkursie Erasmus i ja organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego. W bieżącym 
roku szkolnym wdrażamy trzy kolejne inicjatywy finan-
sowane ze środków unijnych, mające na celu zwiększenie 
osiągnięć uczniów i wzmocnienie kompetencji zawodo-
wych nauczycieli.

Projekt COOLturowa Mozaika, sfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, reali-
zujemy wspólnie z zaprzyjaźnioną placówką Institut Joan 
Solà w Hiszpanii. Nasi uczniowie podjęli międzynarodo-
wą współpracę po to, by lepiej poznać Katalonię, ukształ-
tować swój obraz tej części Europy z elementów takich 
jak: sztuka, kulinaria, historia, edukacja, społeczeństwo, 
ciekawe miejsca. Partnerstwo ma także na celu nabycie 
przez uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych do 
rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego oraz pogłębienie świadomości 
kulturowej i wzmocnienie europejskiej tożsamości. Kwotę 
dofinansowania, 109431 zł. przeznaczyliśmy głównie na 

pokrycie kosztów przejazdu i tygodniowego pobytu dwu-
dziestu naszych uczniów i czterech nauczycieli w Hiszpanii 
oraz organizację zajęć przygotowawczych w szkole. 

Wyjazd do Katalonii dostarczył uczestnikom niezapo-
mnianych wrażeń. Gospodarze przybliżyli nam kulturę 
regionu, organizując prezentacje poświęcone tradycjom, 
degustacje potraw oraz naukę narodowego tańca Sardana. 
Paella z owocami morza, tortilla, Crema Catalana oraz 
przeróżne potrawy ze ślimaków to przysmaki, których mo-
gli skosztować uczniowie dzięki gościnności rodzin. Wzię-
liśmy też udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach, 
w tym lekcjach języka katalońskiego, a przede wszystkim 
mieliśmy okazję uczestniczyć w codziennym życiu szkol-
nym tamtejszej społeczności. Oficjalną część stanowiło 
spotkanie w ratuszu z burmistrzem miasta Torrefarrera 
oraz wręczenie certyfikatów i upominków podczas uroczy-
stej kolacji. Program wizyty uwzględniał także zwiedzanie  
historycznego miasta Lleida, gdzie znajduje się La Seu Vella 
czyli Stara Katedra. W Barcelonie podziwialiśmy wspaniałą 
architekturę, zwiedzaliśmy Port Vell, stadion Camp Nou, 
oceanarium, budowaną od ponad stu lat bazylikę Sagrada 
Familia oraz inne dzieło Gaudiego – dom Casa Mila. 

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęliśmy także 
dwuletni projekt Erasmus+ „TRIMEDIA”, który realizu-
jemy z Institut Pineda de Mar w Hiszpanii oraz Haupt-
schule Hückelhoven II w Niemczech. Celem wspólnej ini-
cjatywy jest przede wszystkim rozwinięcie wśród uczniów 
kompetencji informatycznych i językowych. Młodzież 
nagrywa szkolne wiadomości, uczy się edytować materiał 
video, doskonali umiejętność posługiwania się kamerą czy 
aparatem cyfrowym, a także rozwija komunikację w języku 
angielskim. Ponadto, kilkunastu uczniów weźmie udział  
w zagranicznych wymianach sfinansowanych z budżetu 
projektu, który wynosi 22998 euro. 

Oprócz inicjatyw uwzględniających zagraniczne wymiany 
młodzieży, Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim 
zrealizowała kilka projektów Erasmus+ w języku angielskim, 
skierowanych do nauczycieli doskonalących swój warsztat 
pracy, umiejętności językowe i informatyczne. T-BOX, 
Granice języka, granicami świata, a także koordynowany 
obecnie przez naszą placówkę TICC - Teacher as Interactive 
Content Creator umożliwiły wielu nauczycielom udział  
w zagranicznych szkoleniach i kursach. Niedawno stworzy-
liśmy zbiór ciekawych metod pracy z uczniami dostępny 
między innymi w formie darmowej aplikacji możliwej do 
pobrania w sklepach internetowych App Store oraz Google 
Play. Obecnie, we współpracy z nauczycielami z Włoch, 
Niemiec, Portugalii i Rumunii, przygotowujemy interak-
tywne materiały do nauki języka angielskiego. 

Międzynarodowe projekty edukacyjne często mają cha-
rakter interdyscyplinarny. Nauczyciele zachęcają uczniów 
do korzystania z bogatego wachlarza narzędzi informatycz-
nych, sięgają po nowoczesne metody, m. innymi CLIL oraz  
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B-learning, rozwijają potencjał naszych uczniów w zakre-
sie języka angielskiego. Szkoła Podstawowa w Głogowie 
Małopolskim od wielu lat oferuje możliwość intensywnej 
nauki tego języka w oddziałach dwujęzycznych. Wspólny 
wysiłek przynosi dobre efekty. Nasi absolwenci klasy 
ósmej dwujęzycznej uzyskali doskonały wynik na ostat-
nim egzaminie z j. angielskiego – średnią 97%!

Opracowała: Sabina Malik
nauczyciel języka angielskiego

 i koordynator projektów unijnych
w SP w Głogowie Małopolskim

Projekty pomagają uczniom rozwinąć róż-
norodne kompetencje, nie tylko te związane 
ze zdobywaniem wiedzy, ale także umiejęt-
ności o charakterze praktycznym przydatne 
w dalszym kształceniu i życiu zawodowym, 
włączając umiejętność autoprezentacji, pracy 
w zespole, zdobywanie kompetencji społecz-
nych i emocjonalnych. Działania, zarówno 
na miejscu, jak i za granicą podczas spotkań 
projektowych, wpływają na młodzież nie-
zwykle motywująco. Wymagają wyjścia poza 
strefę komfortu, większej mobilizacji, ale jed-
nocześnie dają możliwość wykorzystania przez 
uczniów posiadanego potencjału i talentu  
w maksymalnym stopniu. Projekty to także 
nauka tolerancji i szacunku wobec innych kul-
tur. Przebywając za granicą, doświadczając go-
ścinności rodzin, nasi uczniowie biorą udział  
w jednej z najbardziej wartościowych lekcji 
życia.


