
Międzynarodowy projekt programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Erasmus+ to program Unii Europejskiej m.in. w dziedzinie edukacji na lata 2014-2020 

realizujący  projekty  służące  wprowadzaniu  długofalowych  zmian,  innowacji  i dobrych 

praktyk tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Działania 

obejmują  m.in.  spotkania  projektowe  oraz  współpracę  z wykorzystaniem  technologii 

informacyjno-komunikacyjnych.  Nasza  szkoła  otrzymała  dofinansowanie  na  realizację 

projektu "ICU a Toolbox for Optimal Teaching" w ramach Akcji 2 - Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk (Partnerstwa Strategiczne).

Jest  to  dwuletni projekt  współpracy ze  szkołami w Norwegii,  Szwecji,  Finlandii,  Estonii, 

Hiszpanii  i  Chorwacji.  Chcemy zgromadzić,  wypróbować  i  poprawić  metody  nauczania 

podstawowych umiejętności ze szkół partnerskich i stworzyć "Toolbox for Optimal Teaching" 

(pakiet  edukacyjny  do  optymalnego  nauczania).  W  ramach  realizowanego  projektu 

nauczyciele  będą  uczestniczyli  w wyjazdach  zagranicznych  (spotkania  projektowe, 

obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej, wymiana doświadczeń). Współpraca szkół 

będzie  odbywała  się  także  za  pośrednictwem mediów  elektronicznych.  Uczniowie  będą 

doskonalić swoje umiejętności oraz poznawać inne kraje.

Pierwsze  spotkanie  projektu  Erasmus  plus  odbyło  się  w  Hatteng  w  Norwegii. 

Dyskutowano o tym, co zrobiono dotychczas i zaplanowano przyszłe zadania.  Nauczyciele 

zaprezentowali wyniki ankiet  przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli,  pracowali nad 

planem  rozpowszechniania  rezultatów  projektu  oraz  układem  strony  internetowej  ICU. 

Szkoły  prezentowały  swoje  pomysły  na  logo  projektu.  Ostatecznie  szkoła  z  Finlandii 

wykonała  wersję  elektroniczną  naszego  projektu.   Podczas  spotkania  z  uczniami  

i  nauczycielami  szkoły  w  Hatteng  prezentowaliśmy  filmy  DVD  z  naszych  szkół  oraz 

wymieniliśmy  się  lalkami,  które  tutaj  rozpoczęły  dwuletnią  podróż  po  Europie.  

W pamiętnikach uczniowie będą zapisywać informacje związane z ich szkołą, wydarzeniami 

szkolnymi  i  codziennym  życiem.  Po  dwóch  latach  lalki  wrócą  do  szkół  z  nowymi 

doświadczeniami  i  informacjami,  które  poznamy  czytając  ich  pamiętniki.  Każda  szkoła 



zaprezentowała swoje metody nauczania mówienia, które zostaną wypróbowane w szkołach 

partnerskich i ocenione podczas następnego spotkania w Finlandii w marcu 2016 r.

Zapraszamy na stronę internetową projektu

https://www.facebook.com/icuerasmusplus

oraz blog przedstawiający działania przeprowadzone w naszej szkole

http://icusp3lubsko.blogspot.com/
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