
Projekty



PROJEKT – ZREALIZOWANY

„Szkolenie i rozwój drogą do Europy” 
(termin od 1 października 2016 r. do  30 września 2018 r.) 

Celem projektu było:

 doskonalenie kompetencji językowych naszych pracowników na kursach
językowych w Londynie, na Malcie i w Cambridge,

 podniesienie kwalifikacji metodycznych nauczycieli poprzez udział
w kursach metodycznych nauczania języka angielskiego w przedszkolu,

wdrażanie nowych metod nauczania z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

STUDY WITH 
BELL IN 

CAMBRIDGE

STUDY WITH 
KAPLAN IN 
LONDON

STUDY WITH ETI 
IN MALTA



LONDYN
KURS JĘZYKOWY W SZKOLE KAPLAN: 
„INTENSIVE ENGLISH”



MALTA
KURSY W SZKOLE JĘZYKOWEJ ETI:
JĘZYKOWY: „FLUENCY AND LANGUAGE
DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL STAFF”
METODYCZNY: „THE PLAYGROUND CLASSROOM”

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ35C-6YnaAhUQ6KQKHcW4B9IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.nasamnatam.com/pochivka/Galeria-199002.html&psig=AOvVaw1HkjvzUQkI8hRjfEahXafx&ust=1522148040693994


CAMBRIDGE
KURSY W SZKOLE JĘZYKOWEJ BELL:
JĘZYKOWE:  „EFFECTIVE ENGLISH”
METODYCZNY:  „CREATIVITY IN THE CLASSROOM”



„Europejski plecak muzyczny”
(termin od 1 października 2017 r. do  31 grudnia 2018 r.) 

Celem projektu jest:

 podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie znajomości języka

angielskiego, co umożliwi włączenie przez zabawę języka angielskiego do zajęć

przedszkolnych,

 poznanie nowych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym podczas

zagranicznych mobilności metodycznych,

 przybliżenie dzieciom krajów europejskich (Irlandii, Włoch i Hiszpanii)

z wykorzystaniem muzyki charakterystycznej dla danego kraju,

 poznanie nowych metod zarządzania placówką oraz motywowania pracowników

poprzez udział w mobilnościach metodycznych kadry kierowniczej.

STUDY WITH 
LACUNZA

IN SAN SEBASTIAN

STUDY WITH EUROPASS 
TEACHER ACADEMY 

IN FLORENCJA

STUDY WITH FOYLE 
INTERNATIONAL 

IN IRLANDIA

PROJEKT – ZREALIZOWANY



FLORENCJA
KURSY METODYCZNE W SZKOLE JĘZYKOWEJ

„EUROPASS TEACHER ACADEMY”:

➢ „21ST CENTURY TEACHING: COMPETENCE-BASED EDUCATION, SOFT-SKILLS AND 

CREATIVITY”,

➢ „CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BULLYING PREVENTION & 

TEACHERS AS PROMOTERS OF ACTIVE LEARNING“,

➢ „FLIPPED CLASSROOM & CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 

BULLYING PREVENTION ”,

➢ „CREATIVITY, INNOVATION, MOTIVATION AND NEW TEACHING METHODOLOGIES”



IRLANDIA

KURSY W SZKOLE JĘZYKOWEJ FOYLE

INTERNATIONAL:
JĘZYKOWE: „INTENSIVE ENGLISH FOR TEACHERS“



SAN SEBASTIAN

KURS JĘZYKOWY W SZKOLE LACUNZA

INTERNATIONAL HOUSE:
„THE INTERNATIONAL SUMMER INTENSIVE

COURSE IN ENGLISH”



PROJEKT – REALIZOWANY

„Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny – uczymy 
się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia”

(termin od 1 października 2018 r. do  31 grudnia 2019 r.) 

Celem projektu jest:

 podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w zorganizowanych

kursach metodycznych i językowych, w wyniku których zdobędą nową wiedzę i

doświadczenia,

 nawiązanie kontaktów z europejskimi przedszkolami, w celu podjęcia współpracy,

 rozbudzanie przynależności społecznej i postawy patriotycznej dzieci oraz

wprowadzanie w świat przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć związanych z

historią, tradycją i kulturą,

 zapoznanie dzieci z tradycjami kulinarnymi różnych regionów Europy, ze sposobami

spędzania wolnego czasu, rodzajami zabaw na świeżym powietrzu, dyscyplinami

sportowymi, które uprawiają dzieci z innych krajów oraz różnymi działaniami

artystycznymi,

 w działania naszego projektu zaangażujemy babcie i dziadków naszych dzieci, którzy

przekażą nam ciekawostki na temat zabaw, w jakie oni bawili się, kiedy byli dziećmi,

jakie sporty uprawiali, jak realizowali się artystycznie i jakie mieli ulubione potrawy.



Z BABCIĄ I DZIADKIEM W PRZEDSZKOLU


