
 
 

Zespół Szkół Specjalnych nr 78  
im. Ewy Szelburg Zarembiny w IP Centrum 

Zdrowia Dziecka w Warszawie 
Szkoła szpitalna: 

- dydaktyka – przedszkole (10), szkoła podstawowa, liceum (37) 

 - zajęcia pozalekcyjne w świetlicach (26) 

- wczesne wspomaganie rozwoju (4) 

38 oddziałów, zespoły międzyklasowe 

Nasi uczniowie pochodzą z całej Polski, czasem z zagranicy, różne 
schorzenia 



Wędrówka  
po oddziałach 

szpitalnych 

Lekcja historii Lekcja geografii Lekcja biologii 

Lekcja w terenie Pracownia multimedialna Lekcje okolicznościowe 

https://1.bp.blogspot.com/-BByNg976MvU/Ws8ERKb_MoI/AAAAAAAADEs/bu0vTEKHO80KII_tvvL860Fu3uvOs0jKgCEwYBhgL/s1600/IMG_20180215_100108.jpg


 
 

Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka 



 
 
 
 
 
 
Jak powstał pomysł na projekt?  
 
 
 

 
 
1. Analiza priorytetów i potrzeb szkoły (statut, plan strategiczny): 

• poprawa jakości nauczania w Placówce na wszystkich poziomach edukacyjnych  

     poprzez rozwijanie kompetencji metodycznych, informatycznych, językowych. 

• wzmocnienie wizerunku oraz międzynarodowego wymiaru szkoły 

• usprawnienie funkcjonowania szkoły  

 

2. Utworzenie zespołu projektowego (dyrektor szkoły, koordynatorzy –  inicjatorki 
projektu) 

 



REKRUTACJA 
 

1. Opracowanie przez zespół projektowy regulaminu rekrutacji i formularza 
zgłoszeniowego  

 

Kryteria naboru:  

 

• motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

• zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, realizację projektów szkolnych oraz 
organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów 

• chęć aktywnego włączenia się w pracę nad projektem 

• otwartość i gotowość do podejmowania nowych działań 

 

 



REKRUTACJA 

2. Powołanie komisji rekrutacyjnej   

3. Poinformowanie pracowników o możliwości udziału w projekcie (tablica 
ogłoszeń , zebranie nauczycieli) oraz zapoznanie z regulaminem rekrutacji  

4. Analiza formularzy zgłoszeniowych i wyłonienie uczestników projektu 
(różnorodność przedmiotów i kursów) 

5. Wybór kursów odpowiadających potrzebom Placówki  

6. Przygotowanie wniosku w ramach akcji Erasmus+ Mobilność kadry 
edukacji szkolnej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez zespół projektowy 

7. Podpisanie umów z uczestnikami projektu dotyczących poszczególnych 
mobilności po podpisaniu umowy finansowej z FRSE 



Uczestnicy projektu 
9 nauczycieli:  

• język angielski i  edukacja wczesnoszkolna  

• (koordynator projektu) 

• język angielski (koordynator projektu)  

• język niemiecki 

• język polski, 

• matematyka 

• fizyka 

• informatyka  

• dyrektor szkoły i nauczyciel biologii. 

 

 

Malta, St. Julian’s Methodology Revisited, Revitalised&Re-Energised 

Colchester, UK Teaching English with minimal resources 

Portsmouth. UK For Teachers of English - Teaching Pupils with Special Needs 

Londyn IHL Life in Britain 

UK, Dunfermline Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom 

Niemcy, Ratyzbona Teachers of German: Methodology& Language 

Niemcy, Dusseldorf Tablets,Apps&Web.2.0 im Deutschunterricht 

Włochy, Florencja Audiovisuals and media for the classroom 

Włochy, Florencja        A satisfying school experience 

UK, Worcester Course  for MathsTeacher 

UK Cheltenham.  Making Science more attractive 

UK, Southampton Drama in the Primary Classroom 

UK Dunfermline  School Development and Quality Evaluation & Enhancement 

UK (London, Oxford) Malta Intensywne kursy językowe dla 6 uczestników 



Szkolenia 

 



ZADANIA KOORDYNATORA PROJEKTU 

• przygotowanie i systematyczne gromadzenie dokumentacji projektowej 
• uzupełnianie na bieżąco dokumentacji w systemie Mobility Tool+ i na 

platformie FRSE 
• kontakt z FRSE, organem prowadzącym i organizacjami przyjmującymi 
• monitoring działań i wsparcie dla uczestników projektu w fazie działań 

przygotowawczych, w trakcie mobilności i upowszechniania rezultatów 
projektu 

• przygotowanie planu działań upowszechniających, dokumentów 
ewaluacyjnych oraz ich analiza 

• przeprowadzenie ewaluacji projektu i przedstawienie jej wszystkim 
nauczycielom 

• opracowanie i złożenie raportu końcowego 
 



DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 
 1. Przygotowanie plakatów informacyjnych zgodnie z wzorem FRSE i 

umieszczenie ich w Placówce, a także w organizacjach przyjmujących 
podczas trwania mobilności. 

2. Przygotowanie językowe - test umiejętności językowych, kursy w 
kraju i zagranicą. 

3. Przygotowanie kulturowe i metodyczne. 

4. Pomoc w organizacji mobilności (kontakt ze szkołami, ubezpieczenia, 
bilety). 

5. Przygotowanie dokumentów dla uczestników poszczególnych 
mobilności (certyfikaty, Europass, Paszporty językowe). 

 



DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 
6. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych: 
- dziennik mobilności  
- formularz ewaluacyjny (samoocena stopnia realizacji założonych celów i 

potrzeb szkoleniowych po kolejnych mobilnościach) 
- testy językowe określające poziom znajomości języka uczestników 
wymagających  przygotowania językowego przeprowadzone przez 
koordynatora na początku i pod koniec projektu  
- ankiety ewaluacyjne dla rady pedagogicznej po szkoleniach i zajęciach 
otwartych 
- arkusze hospitacji zajęć otwartych realizowanych przez uczestników 

projektu 
7. Przygotowanie planu działań upowszechniających. 

 



DZIAŁANIA W TRAKCIE MOBILNOŚCI 

• monitorowanie i wsparcie uczestników projektu przez koordynatora 
(kontakty telefoniczne, mailowe, portale społecznościowe) 

• aktywne uczestnictwo w kursie oraz wypełnianie na bieżąco dziennika 
mobilności 

• złożenie przez uczestnika raportu indywidualnego w systemie Mobility 
Tool + oraz przekazanie poświadczonych na kursie certyfikatów, 
Europassów oraz innych wymaganych dokumentów koordynatorowi. 



UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU 
Na terenie szkoły: 

- plakat informacyjny 

- lekcje otwarte, scenariusze w biblioteczce metodycznej 

- wystawy 

- Dzień Młodego Europejczyka 

- szkolenia dla nauczycieli 

- artykuły w szkolnych gazetce 

- rozmowy indywidualne 

-  podsumowanie projektu na radzie plenarnej 



UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU  

Wśród społeczności lokalnej: 

- Platforma Rezultatów Projektu Erasmus+ 

- strona projektu na Facebooku 

- blog projektu 

- artykuły w gazetkach szkolnych i lokalnych 

- Piknik Naukowy 

- spotkanie informacyjne dla beneficjentów rozpoczynających projekty 

 

 



Plakat.pdf



Piknik Młodego Europejczyka 

Herbatka u Królowej 

Fotobudka - Small talks 

Zwiedzamy Francję 

https://1.bp.blogspot.com/-Wi-BmGlHHjE/WykX8o5OksI/AAAAAAAADyI/q1a-BVM_7IkL9GyhEtfGbWnI7T73jO5EgCEwYBhgL/s1600/IMG_0214(1).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-fmpNPb2AFW8/Wyf0XcZplzI/AAAAAAAADvs/0R4jwhloZ80LcZxHNdpi4I0hgrFWH08SwCLcBGAs/s1600/IMG_6496.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-CXfPnRRtVg8/WyfpaNf1EjI/AAAAAAAADuk/Ht0OjbcmD2Qi4cJ3dGeuOZDHX1FELkEUwCLcBGAs/s1600/DSC_0298.JPG


Dinozaur o wartości 5 i 3/4" Co wiemy o Europie? - Kahoot 

Wędrówki z Dashem 

Gumowe wielokąty 



Szkolenia dla nauczycieli 



Blog projektu 
https://szkolaczd.blogspot.com 

Strona projektu na Facebooku 





DZIĘKUJEMY  
ZA UWAGĘ 

 
Maria Dunin-Borkowska 
Katarzyna Puchnowska 

 


