
 

 „Poznaję świat- poznaję siebie” 

Plan realizacji projektu na rok szkolny 2019/2020 
 

Lp Zadanie Termin Uczestnicy  Uwagi  

1.  Przygotowanie prezentacji szkół: 

(prezentacje multimedialne, foldery, filmiki, inne) 

IX-X 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja  

Przygotowane materiały 

zostaną zaprezentowane 

podczas spotkania w szkole 

polskiej  

2.  Spotkanie w polskiej szkole : 

- prezentacja szkół, biorących udział w projekcie, 

- opracowanie planu realizacji projektu na rok szkolny 

2019/2020, 

- ustalenie terminów wizyt w szkołach partnerskich, 

- obserwacja lekcji, 

- spotkanie z radą pedagogiczną, 

- spotkanie z uczniami, prezentacja prac uczniów, 

- prezentacja pracy szkoły w Polsce, 

- udział w Dniu Języków Obcych, 

- Szkolenie: Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w szkołach polskich.  

4-7. X.2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja 

 

3.  Opracowanie strony internetowej projektu 

 - prezentacja projektu i szkół biorących w nim udział 

 

 

 

X 2019 Polska Projekt i zasady prowadzenie 

strony zostaną przedstawione 

w czasie spotkania w szkole 

polskiej  

4.  Przygotowanie informacji o szkołach biorących udział w 

projekcie, realizowanych zadaniach – zamieszczanie ich na 

stronie internetowej  

X-XI 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja 

 

 



5.  Przeprowadzenie ankiety na temat zainteresowań 

uczniów.  

Przygotowanie i analiza ankiety  „Moje zainteresowania” 

X-XI 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

6.  Realizacja zaplanowanych zadań w szkołach: 

- włączenie zadań projektu do planów pracy szkół  

i planów poszczególnych zespołów nauczycielskich,  

- opracowanie i wdrożenie szkolnych planów realizacji 

zadań projektu, 

- przygotowanie i realizacja projektów 

interdyscyplinarnych,  

- opracowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem 

aktywnych metod nauczania, 

- systematyczna realizacja zadań projektu 

X-XI 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja 

 

7.  Konkurs:  logo projektu „Poznaję świat- poznaję siebie” 

-organizacja internetowego głosowania. 

XI 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania 

Francja 

Szkoła polska zorganizuje 

głosowanie internetowe. 

8.  Projekt „Historia w legendzie ukryta” – prezentacja 

legend związanych z historią danego państwa lub miasta 

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

9.  Wymiana korespondencji między uczniami  z państw 

partnerskich 

XI- XII 2019 Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

 

10.  Projekt „Sztuka wokół nas” – prezentacja twórczości 

uczniów- np. plastycznej, muzycznej, filmowej 

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

11.  Projekt: Jesteśmy Europejczykami –poszukiwanie  

i prezentacja wspólnych dla wszystkich państw 

partnerskich elementów historii czy kultury (plakaty, 

wystawy itp.) 

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 



12.  Projekt „Skarby przyrody” – konkurs plastyczny, 

fotograficzny  

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

13.  Projekt – promocja czytelnictwa – „Czytam więc jestem”- 

prezentacja przez uczniów ulubionych książek 

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

14.  Projekt „Mam talent” – prezentacja talentów uczniów lub 

ich zainteresowań- prezentacje, filmiki, plakaty  

XI 2019 – 

V 2020 

Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

Przesłanie wybranych 

informacji przebiegu projektu 

i jego efektach do szkoły 

polskiej 

15.  Wizyta szkół partnerskich we Francji :  

- aktualizacja i ewentualna modyfikacja planu realizacji 

projektu,  

- wspólne hospitacje, prowadzenie lekcji i omawianie 

stosowanych metod,  

- prezentacja różnorodnych aspektów pracy szkoły,  

- prezentacja efektów pracy uczniów- realizowanych 

projektów   

- szkolenie na temat aktywnych metod nauczania,  

V 2020 Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

 

16.  Ewaluacja projektu  V-VI 2020 Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

 

17.  OPRACOWANIE WSPÓLNEGO RAPORTU: 

-ewaluacja projektu -przesłanie raportu do szkół 

partnerskich. 

  

VI 2010 Polska, Włochy, 

Hiszpania, Francja 

 

 

 

 


