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PUERTOLLANO   



  
koordynator projektu  





kształcenie aktywności 

poznawczej i kreatywności 

uczniów 

wzmacnianie poczucia 

własnej wartości 

uczniów 

tworzenie warunków do 

rozwijania zainteresowań,  

umiejętności i talentów uczniów 

doskonalenie procesu 

nauczania i uczenie się 

poprzez stosowanie 

aktywnych metod nauczania 

pobudzanie aktywności 

poznawczej i umiejętności 

kreatywnego rozwiązywania 

problemów oraz samodzielnego 

zdobywania wiedzy,  

 motywowanie uczniów do 

aktywnego uczenia się, 

promowanie 

otwartości na świat  

, 

pobudzanie aktywności 

społecznej uczniów  

i tworzenie warunków do 

promowania działalności 

szkół w środowisku 

lokalnym 



kształcenie otwartości na inne 

kultury- poszukiwanie 

wspólnych wartości w historii, 

sztuce, kulturze państw szkól 

partnerskich,  

dzielenie się przez nauczycieli 

wiedzą i doświadczeniem na temat  

metod nauczania- propagowanie 

 i wspólne poszukiwanie 

skutecznych, aktywnych metod 

nauczania 

 i uczenia się poprzez działanie 

doskonalenie znajomości 

języków obcych,  

stosowanie technologii 

informacyjnej i 

nowoczesnych metod 

komunikacji, 

, 

tworzenie warunków do 

diagnozowania oraz 

pogłębiania przez uczniów 

wiedzy na temat  

własnych potrzeb, 

możliwości i sposobów  

ich realizacji,  

tworzenie optymalnych 

warunków do uczenia się 

dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 



Pierwsze robocze spotkanie nauczycieli szkół biorących udział w projekcie 

odbyło się w Polsce, w Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku.  

Efektem tego spotkania było ustalenie planu pracy na rok szkolny 

2019/2020. 

   

 





PREZENTACJA PRACY SZKOŁY – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ  

Spotkanie 
 z przedszkolakami 

Lekcja informatyki  

Zwiedzanie szkoły  Wymiana doświadczeń  

Pasowanie uczniów  

Lekcja w klasie III   



Spotkanie z Burmistrzem Miasta Sanoka  
Panem Tomaszem Matuszewskim  



Dzień Języków Obcych 





LOGO PROJEKTU-propozycje 

Gaggio Montano 

Puertollano Milizac 

Sanok  

Mazara del Vallo  



LOGO PROJEKTU- głosowanie internetowe 



Diagnoza zainteresowań uczniów 

Milizac 

Sanok  

Gaggio Montano  



Diagnoza zainteresowań uczniów 

Sanok  

Milizac 

Gaggio Montano  



Diagnoza zainteresowań uczniów 

Gaggio Montano  

Milizac 

Sanok  



Historia w legendzie ukryta  
Cele projektu: poznanie i prezentacja legend związanych z historią powstania państw 

partnerskich oraz historią własnego regionu, miasta a także dzielenie się zdobytą wiedzą 

z uczestnikami projektu poprzez prezentację w formie albumów, wystawę prac 

plastycznych, informację na stronie internetowej itp. Projekt skierowany był do uczniów 

I i II etapu edukacyjnego. Celem projektu było też kształcenie otwartości na inne kultury, 

poszukiwanie wspólnych wartości w historii, sztuce, kulturze państw szkól partnerskich.  

Mazara del Vallo  



Historia w legendzie ukryta  

„Magiczny świat polskich legend”- klasa 2a 



Historia w legendzie ukryta  

„Legendy bieszczadzkie” 



Historia w legendzie ukryta  

„Legendy bieszczadzkie” 
-projekt realizowany  
   w świetlicy szkolnej  



Historia w legendzie ukryta  



Historia w legendzie ukryta  

Mazara del Vallo 



Sztuka wokół nas  

Celem głównym projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką i pobudzanie 

ich aktywności twórczej. Projekt był realizowany poprzez różnorodne formy działań: - 

wykonanie plakatów, prezentacji, filmików na temat dzieł sztuki czy artystów 

związanych regionem lub krajem, - własną twórczość plastyczną uczniów lub inne 

formy wyrazu artystycznego (np. fotografia, film, animacja- wykorzystanie narzędzi 

internetowych).  

Milizac 



Sztuka wokół nas   

Sanok  



Sztuka wokół nas  

Puertollano 

Milizac 

Mazara del Vallo  

Sanok  

Sanok 



Sztuka wokół nas  

Milizac Mazara del Vallo  

Mazara del Vallo  



Gaggio Montano 

Sztuka wokół nas  



Sztuka wokół nas  

„Żywe obrazy”- klasa 2b  



Sztuka wokół nas  

Warsztaty ceramiczne- klasa 5a 



Sztuka wokół nas  

Warsztaty makramy 



Sztuka wokół nas  

Warsztaty plastyczne w sanockim BWA – klasa 6a 



Sztuka wokół nas  



Jesteśmy Europejczykami  

Projekt badawczy mający na celu odszukanie i prezentację wspólnych, dla 

państw biorących udział w programie, elementów historii, kultury i języka – 

podkreślenie wspólnoty kulturowej wszystkich państw europejskich 

Sanok  



Jesteśmy Europejczykami  

Gaggio Montano 



Klub korespondencyjny  

Sanok 

Puertollano 



Jesteśmy Europejczykami – bal karnawałowy  



Jesteśmy Europejczykami  

Projekt: koło europejskie  



Jesteśmy Europejczykami  

Mazara del Vallo 



Jesteśmy Europejczykami  

Projekt realizowany 
 w świetlicy szkolnej  



Jesteśmy Europejczykami  

Karty pracy- zajęcia Kluby Europejskiego  



Czytam więc jestem 

Celem projektu była promocja czytelnictwa. Uczniowie wykonali 

różnorodne prezentacje na temat ulubionych książek, bohaterów literackich 

Sanok  



Czytam więc jestem 

Milizac 

Puertollano 
Sanok  

Mazara del Vallo  



Czytam więc jestem 



Czytam więc jestem 

Konkurs plastyczny  

Konkurs 
plastyczny 



Czytam więc jestem 

Milizac  



Czytam więc jestem 

   Sanok    



Czytam więc jestem 

Sanok 

Puertollano 



Czytam więc jestem 

Projekt 
-Wieczorki Literackie  
w bibliotece szkolnej  



Czytam więc jestem 

Książka powstała we współpracy wszystkich szkół partnerskich    



Skarby przyrody 

Celem głównym projektu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

uczniów, poznanie walorów środowiska naturalnego najbliższej okolicy a 

także umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swoich 

umiejętnośći  popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki 

Milizac 



Skarby przyrody 

Milizac 

Puertollano 



Puertollano 

Skarby przyrody 



Skarby przyrody 

Sanok 

Wycieczki edukacyjne  
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 Sanok 



Skarby przyrody 



Skarby przyrody 



Skarby przyrody 

Sanok  



Skarby przyrody 

Sanok  



Mazara del Vallo  

Skarby przyrody 



Mam talent 

Sanok  

„Mam talent” – projekt mający na celu zaprezentowanie różnorodnych 

talentówi zainteresowań uczniów. Uczniowie wykonali np. prezentacje 

multimedialne, plakaty, aplikacje komputerowe, filmy przedstawiające ich 

zainteresowania i pasje.  



Mam talent 



Mam talent 



Mam talent 

Milizac 





Mam talent 

Mazara del Vallo  



Mam talent 

Gaggio Montano 



Mam talent 

Puertollano 



Mam talent 

O swoich pasjach i talentach opowiedzieli także nauczyciele  



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Celem projektu było zaprezentowanie przez uczniów w kreatywny sposób 

najważniejszych informacji o państwie lub mieście, z którego pochodzą. 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Puertollano 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Milizac 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Mazara del Vallo  



Pokaże ci moją Ojczyznę  

Gaggio Montano 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Sanok 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Wycieczki edukacyjne- klasa 6a 



Pokażę ci moją Ojczyznę  



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Projekt: Szlakiem sanockich murali   



Pokażę ci moją Ojczyznę  



Pokażę ci moją Ojczyznę  



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Projekt: Dobble  Sanok  



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Projekt: Najstarsze miasta Polski - klasa 3a 



Pokażę ci moją Ojczyznę  

Projekt: „Grube mury- wysokie wieże” - klasa 3a 



Czas świąt  w moim kraju  
Cele projektu było zaprezentowanie tradycji świątecznych w krajach 

partnerskich  

Sanok  
Zespół Marakasy 



Czas świąt  w moim kraju  

Puertollano 



Czas świąt  w moim kraju  

Puertollano 



Czas świąt  w moim kraju  

Warsztaty bożonarodzeniowe  



Czas świąt  w moim kraju  



Czas świąt  w moim kraju  
Milizac 



Czas świąt  w moim kraju  

Mazara del Vallo  



Czas świąt  w moim kraju  



Czas świąt  w moim kraju  



Czas świąt  w moim kraju  

Gaggio Montano 



Czas świąt  w moim kraju  

Koncert kolęd i pastorałek  



Zagrajmy w matematykę  

Projekt- klasa 3a 



Zagrajmy w matematykę  
Mazara del Vallo 



Zagrajmy w matematykę  



Zagrajmy w matematykę  
Sanok  



Zagrajmy w matematykę  Gaggio Montano 



Zagrajmy w matematykę  
Mazara del Vallo 



Zagrajmy w matematykę  
Mazara del Vallo 



Zagrajmy w matematykę  
Sanok 



Zagrajmy w matematykę  

Dzień 

Tabliczki 

Mnożenia  



7 października 2020 roku odbyło się spotkanie koordynatorów i nauczycieli 
biorących udział projekcie ERASMUS+ „Poznaję świat- poznaję siebie”. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich.  
Dyskutowano na temat planu pracy na rok szkolny 2020/2021. 

Spotkanie koordynatorów projektu  



W dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie partnerów 

 programu Erasmus+ „Poznaj świat, poznaj siebie”. 

Ze względu na ogólnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa było to 

spotkanie online. Uczestnikami byli przedstawiciele szkół partnerskich. 

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w szkołach 

partnerskich. 

Spotkanie koordynatorów projektu  
3.12.2020 



5 marca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich biorących udział  

w Programie Erasmus+. Z powodów pandemii odbyło się ono w formie online. Obecni byli 

koordynatorzy ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie.  

Zebranie dotyczyło opracowania szczegółów kolejnej wizyty w szkole partnerskiej 

Spotkanie koordynatorów projektu  
5.03.2021 



8.03.21- rozpoczęło się trzydniowe 

spotkanie partnerów Programu Erasmus+. 

Organizatorem tego działania była włoska 

szkoła z Gaggio Montano. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 

nauczycieli ze wszystkich szkół 

partnerskich.  

Rozpoczął ją dyrektor szkoły Carmelo 

Adagio, który przedstawił system 

funkcjonowania szkół i przedszkoli 

składających się na zespół szkół. 

Poznaliśmy pracę szkół podstawowych 

w zakresie nauczania matematyki, pracy  

z dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz aktywnych metod 

poznawania przyrody i najbliższej okolicy.  

Spotkanie w Gaggio Montano  
8.03.2021 



Spotkanie w Gaggio Montano  

9.03.2021 r. był drugim dniem spotkania szkół uczestniczących w projekcie Erasmus+. 

Pokonując niewielkie przeszkody techniczne obejrzeliśmy prezentację dzieci ze szkoły w 

Mazara del Vallo. Uczniowie przedstawiali się i opowiadali o swoich zainteresowaniach.  

Później nastąpiła prezentacja przygotowana przez uczniów hiszpańskich. Chłopcy krótko 

przedstawili się i omówili wyświetloną prezentację na temat Hiszpanii oraz swojego miasta 

 i swojej szkoły. Zainteresowanie wszystkich wzbudziła relacja nauczyciela, który 

opowiadał o bardzo szczególnym festiwalu, który odbywa się w ich miasteczku.   

9.03.2021 



Spotkanie w Gaggio Montano  

10.03.21- ostatni dzień spotkania partnerów w ramach Programu Erasums +.  

Pani S. Kurasik przedstawiła prezentację na temat aktywnych metod nauczania 

 a P. G. Lubieniecka- Jakiel elektroniczną wersję książki napisanej przez uczestników 

projektu.  

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja nauczycielek ze szkoły w Gaggio 

Montano, które w bardzo przejrzysty sposób przedstawiły metodę Camillo Bortolato.  

Jest to metoda aktywnej nauki matematyki dla najmłodszych dzieci. 

  

10.03.2021 



Spotkanie w Puertollano  

19.04.2021 - PIERWSZY DZIEŃ SPOTKANIA. 

W spotkaniu wzięło udział 21 nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Szkoła 

hiszpańska zaprezentowała LIPDUB przedstawiający ich placówkę.  

Uczniowie szkoły opowiedzieli o swoim państwie, mieście i szkole.  

Pani Cristina Garcia przedstawiła metody  pracy nauczycieli, np.: 

--- PLICERSCARD: metoda rozwiązywania testów przy wykorzystaniu kodowania.  

--- OGRÓDEK SZKOLNY: nauka poprzez obserwację i eksperyment.  

19.04.2021 



20.04.2021r.  

 Szkoła hiszpańska przygotowała test „Interesujące 

fakty wokół nas”,  który rozwiązywali uczniowie włoscy 

ze szkoły w Gaggio Montano”. 

Następnie dzieci przedstawiały legendy ze swoich 

krajów. Hiszpania zaprezentowała legendę o „Meczecie  

w Cordobie”, która związana jest z historią miłosną, 

między chrześcijaninem a muzułmanką. Dzieci ze szkoły 

w Gaggio Montano opowiedziały historię powstania 

symbolu swojej szkoły, a uczniowie ze szkoły na Sycylii 

legendę miłości mauretańskiego marynarza i pięknej 

Sycylijki, która zakończyła się tragicznie. Pamiątką tych 

wydarzeń są głowy zakochanych wystawiane na 

balkonach do dnia dzisiejszego.  

Na zakończenie legendę o „Lechu, Czechu i Rusie” 

przeczytała uczennica naszej szkoły. 
 

 

Spotkanie w Puertollano  
20.04.2021 



Spotkanie w Puertollano  

Ostatni dzień spotkania był poświęcony projektom realizowanym w szkołach 

partnerskich. Nauczyciele z Hiszpanii opowiedzieli o dwóch projektach: „CACE projekt” i 

„Play beack”. „CACE projekt” jest realizowany w celu zapobiegania porażkom szkolnym 

uczniów.  

Szkoła z Gaggio Montano pokazała jaką niespodziankę przygotowali nauczyciele dla 

uczniów na pierwszy dzień szkoły.  

Szkoła polska przedstawiła dwa projekty; „Mam talent” i „Talenty i zainteresowania 

nauczycieli”.  

21.04.2021 



Spotkanie w Mazara del Vallo   

25 .05.2021 r. rozpoczęło się kolejne spotkanie szkól partnerskich. Jego 

organizatorem była szkoła z Mazara dle Vallo.  

Pierwszego dnia  nauczyciele szkoły włoskiej przedstawili kilka prezentacji 

 i filmów dotyczących ich szkoły, patrona, aktywnych metod pracy i aktywności 

uczniów, np.: projekt „Od ziarenka do rośliny”, „Gramatyka bez nudy”, 

„Gramy w matematykę”.  

Nasza szkoła natomiast zaprezentowała formy i metody pracy podczas zajęć 

świetlicowych przygotowane przez panią M. Sumarę 

25.05.2021 



Spotkanie w Mazara del Vallo   

Drugi dzień spotkania również obfitował w wiele ciekawych projektów. 

Szkoła w Mazara del Vallo przedstawiła sposób ewaluacji pracy szkoły oraz 

projekty aktywnej nauki : obchody święta Ziemi, projekty plastyczne, zajęcia 

sportowe. 

Kolejne prezentacje przedstawiła francuska szkoła z Milizac: Były to spacer po 

szkole, oraz „Blu bot project”.  

Na zakończenie odbyliśmy wirtualny spacer po mieście Mazara del Vallo., 

26.05.2021 



Spotkanie w Mazara del Vallo   



Spotkanie w Mazara del Vallo   

Trzeci dzień spotkania należał do 
dzieci. Wspólnie połączyli się online 
uczniowie ze wszystkich szkół 
partnerskich..  
Jako pierwsi zaprezentowali się 
uczniowie z Mazara del Vallo, którzy 
przedstawili muzeum swojego miasta.  
Następnie głos zabrali uczniowie z 
Hiszpanii, którzy przedstawili atrakcje 
turystyczne swojego miasta 
Puertollano.  

Uczniowie szkoły z Gaggio Montano zaprezentowali efekty realizowanego projektu 
„Jestem Ziemią”.  
Uczniowie z Milizac zaśpiewali piosenkę o równości, szacunku i o wartościach, które są 
ważne w relacjach z innymi ludźmi.  
Na zakończenie wystąpili uczniowie klasy 7a z naszej szkoły. Przedstawili się i 
opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Następnie pokazaliśmy wszystkim film o 
naszym mieście, na podstawie którego został ułożony test w aplikacji KAHOOT. Test 
rozwiązywali wszyscy uczestnicy spotkania, a wygrała szkoła z Gaggio Montano.  

26.05.2021 



Spotkanie w Mazara del Vallo   



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 1a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 2a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 2b  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 3a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 4a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 5a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 6a 



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 6b 



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 7a  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 7b  



Piknik Europejski- podsumowanie projektu 

Klasa 8a  



Publikacje  

Sabina Kurasik   

Dorota Adamska  

Irena Bojarska 

Agata Szul  

Marzena Sumara 





KOORDYNATORZY 
PROJEKTU:  
Dorota Adamska  
Irena Bojarska  

projekt realizowany  w latach 2019- 2021 

POZNAJĘ  ŚWIAT 
POZNAJĘ  SIEBIE  

BUDŻET PROJEKTU: 
Całkowity 84 810  euro 

Polska: 25 220 euro 
 


