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Program Erasmus + w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie
Z radością informujemy że 1 września 2019r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kupnie przystąpiła do realizacji dwóch międzynarodowych projektów Erasmus+.
Wszystkie zaplanowane działania będziemy realizować wspólnie ze szkołami
partnerskimi z pięciu krajów europejskich. Będą to projekty pt.:
I. „We have fun together” –„Bawimy się razem”.
Partnerskie szkoły:
Program Erasmus + w SP w Kupnie

1.
2.
3.
4.

Instituto Comprensivo „Francesco Crispi” Ragusa- Włochy
Tezer Taskiran Ortaokulu Tuzla- Turcja
Secondary School St. Paisiy Hilendarski Mikrevo- Bułgaria
Scola Gimnaziala „Nicolae Tomovici Plopsor” Plopsoru– Rumunia

II. „Active and Responsible Citizenship for European Students”
– „Uczniowie Europy aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami”.
Partnerskie szkoły:
1.
2.
3.
4.

IC Madonna di Campagna - San Michele Verona Włochy
Ayse Ana Iman Hatip Ortaokulu Usak Turcja
Scoala Gimnaziala „I.L.Caragiale” Medgidia Rumunia
Create Partnership Trust Birmingham Wielka Brytania

W obu projektach krajami koordynującymi są Włochy i oba projekty będą trwały
do 31.08.2021 r. Koordynatorem projektów w szkole w Kupnie będą p. Anna
Marek, nauczycielka j. angielskiego, która będzie realizować je wraz z pomocą p.
dyrektor Elżbiety Chmielowiec, p. Bożeny Salach nauczycielki j. angielskiego i
francuskiego, p. Elżbiety Stadnickiej nauczycielki j. francuskiego i p. Mariusza
Szamraja, pedagoga i nauczyciela j. angielskiego.
Główne cele projektów:
podnoszenie jakości edukacji i rozwijanie u uczniów umiejętności językowych.
rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
zachęcanie uczniów do posługiwania się j. angielskim w życiu codziennym
nawiązanie relacji i podtrzymywanie przyjaźni z rówieśnikami ze szkół
partnerskich
promowanie rodzimej kultury w Europie
zdobywanie wiedzy o krajach europejskich
budowanie pewności siebie i radzenia sobie z emocjami
podniesienie świadomości własnej tożsamości i wzmacnianie więzi
europejskich
rozwijanie posługiwania się narzędziami TIK
Będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach i
przebiegu projektu Erasmus+ na stronie szkoły, www.spkupno.pl i proﬁlu FB
szkoły oraz na stronie Gminy Kolbuszowa.
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