
Projekt:

Moje pasje 
– moją przyszłością 

(my passion – my future)
Czas trwania projektu: 

01.10.2017 - 30.09.2019

cel główny projektu – stwarzanie uczniom 
możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań,  
a także wzrost umiejętności komunikowania się  

w języku angielskim i wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych  
podczas realizacji działań projektowych.

szkoły uczestniczące:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  

w Gostyninie – Polska
- CEIP REINO DE MURCIA – Hiszpania

- 37 Dimotiko Sxoleio Irakleiou Kritis – Grecja
- Osnovna skola „Antun Gustav Matos” 

Vinkovci – Chorwacja

strona projektu:  
https://twinspace.etwinning.net/45846
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PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Dzieci przystąpiły również do konkursu matematycz-
nego przygotowanego przez nauczycielkę matematyki 
p. Elżbietę Jagodzińską. W grupie młodszej najlepszy 
wynik uzyskała Lidia Waćkowska z klasy V b, a w gru-
pie starszej mikołaj krysiak z klasy Vi a. Wyróżniona 
została też oliwia serwach z klasy Vi b. Uczniowie Ci 
także wezmą udział w wyjeździe do Hiszpanii.

W I semestrze przepro-
wadzony został konkurs na 
LOGO projektu. Laureatką 
konkursu została Weronika 
pac z klasy Vi b. W nagrodę 
Weronika weźmie udział 
w tygodniowym szkoleniu 
w Hiszpanii, które plano-
wane jest w marcu.

Na przełomie listopada i grudnia odbyło się 
pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe, 
którego gospodarzem była szkoła w Heraklionie, 
Grecja. Celem wizyty było dokładne omówienie 
zagadnień związanych z realizacją projektu, po-
szczególnych jego etapów, harmonogramu wizyt 
szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli. Naszą 
szkołę reprezentowały nauczycielki: Renata Za-
lewska oraz Agnieszka Grusiecka.



Obie grupy wybrały i nagrały piosenki świąteczne 
w języku angielskim - Klub klas 4-5 wybrał piosen-
kę „Merry Christmas Everyone”, a Klub klas 6-7 „All 
I Want For Christmas Is You”.

Przed feriami uczniowie opracowali w progra-
mach komputerowych swoje wizytówki, które 
będą wykorzystane do tworzenia prezentacji  
i plakatu pt. „Poznajmy się”.

Nauczyciele grupy projektowej spotykają się także 2 
razy w miesiącu, by na bieżąco omawiać problematykę 
projektu i doskonalić własne umiejętności językowe.

Projekt realizowany 
jest głównie podczas 
zajęć dodatkowych 
odbywających się raz 
w tygodniu w okresie 
trwania projektu (zajęcia informatyczne na zmianę 
z zajęciami językowymi). Biorą w nich udział uczniowie 
chętni, deklarujący gotowość do pracy nad zadaniami 
projektowymi i pragnący rozwijać swoje zaintereso-
wania. W każdej szkole wyłonione zostały dwie 15-
osobowe grupy uczniów (klub Erasmus+ dla uczniów 
klas IV-V oraz klub E+ dla uczniów klas VI-VII) oraz 
jedna 10-osobowa grupa nauczycieli pracująca wspól-
nie z uczniami nad zadaniami projektu.

zajęcia językowe 
prowadzone są przez 
p. Agnieszkę Gru-
siecką (kl. IV-V) i p. 
Kasię Sosnowską (kl. 
VI-VII). Główny na-
cisk kładziony jest na 

kształcenie umiejętności porozumiewania się w języ-
ku angielskim oraz poprawność wymowy i bogacenie 
zasobu słownictwa. Nauczycielki podczas tych spo-
tkań stosują metody aktywizujące, korzystając z tech-
nologii informacyjnokomunikacyjnej oraz nowocze-
snych środków i pomocy dydaktycznych. Rozmawiają 
z uczniami na rozmaite tematy dotyczące wielu sfer 
życia począwszy od zainteresowań, upodobań, nawy-
ków czy codziennych czynności.

W I semestrze grupy projektowe wspólnie przygoto-
wały film w języku angielskim pokazujący naszą szko-
łę, zajęcia i zainteresowania uczniów. Opracowały 
także specjalne życzenia świąteczne dla partnerów.

zajęcia informatyczne realizuje z uczniami p. Renata 
Kuźniewska. Rozpoczęła od zapoznania uczniów z pro-
jektem i jego zasadami. Klub klas młodszych pracował 
nad słownikiem informatycznym polsko – angielskim, 
który będzie uzupełniany razem z partnerami o słówka 
greckie, hiszpańskie i chorwackie podczas wizyty part-
nerów w naszej szkole.
Młodsi uczniowie poznali program Toondoo, a starsi 
doskonalili swoje umiejętności w programie PowerPo-
int opracowując prezentacje na temat: „Święta Bożego 
Narodzenia w moim domu”.


