
 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20 

Lp. Działanie i cel Adresaci 
Odpowiedzialność – 
organizacja, osoba 

Planowany termin realizacji Dokumentowanie działania/Uwagi 

1.  
Spotkanie uczestników 
mobilności. 
 

10 nauczycieli Koordynatorka  17.10.2019 lista obecności 

2.  

Prezentacja projektu w formie 
posterów ( zdjęcia, opisy, ulotki, 
certyfikaty) przygotowane przez 
uczestników mobilności 

11 nauczycieli Agnieszka Opalska 07.11.2019 
Zdjęcia posterów, przygotowane 
materiały 

3.  

Relacje z mobilności - spotkanie 
podczas którego uczestnicy II tury 
mobilności: 
 
podzielą się odczuciami z podróży 

opowiedzą o tym, czego sie 

nauczyli udzielą rad   

udostępnią prezentacje 

zainteresowanym oraz zamieszczą 

je na stronie szkoły i w zasobach 

biblioteki 

Wszyscy uczestnicy projektu + 
zainteresowani nauczyciele 

Koordynatorka + 
uczestnicy projektu 

21.11.2019 

lista obecności, zdjęcia, 
prezentacje 
 
Wszyscy uczestnicy spotkania: 

omówią możliwości wykorzystania 

kompetencji nabytych przez 

wyjeżdżających nauczycieli ( do 

działalności zewnętrznej - min. 

projekty z zagranicznymi 

partnerami) oraz wewnętrznej - 

wzrost zainteresowania 

poszczególnymi przedmiotami i 

zmiany postaw uczniowskich. 



 

 

Lp. Działanie i cel Adresaci 
Odpowiedzialność – 
organizacja, osoba 

Planowany termin realizacji Dokumentowanie działania/Uwagi 

4.  
 
Szkolenie z eTwinning 

Wszyscy uczestnicy projektu + 
zainteresowani pracą na 
platformie 

USZP - skorzystanie z 
oferty zewnętrznej 
bezpłatnych szkoleo 

do grudnia 2019  
lista obecności  
dokumentacja fotograficzna ( AW) 

5.  

Opracowanie 

konspektów/scenariuszy 2 zajęd z 

języka angielskiego i 1 

hiszpaoskiego z wykorzystaniem 

metod poznanych podczas 

mobilności 

Nauczyciele języków obcych JJ, AW, ED do grudnia 2019 

Lista obecności na spotkaniu 
3 scenariusze/ na stronę projektu 
(zakładka materiały dydaktyczne) 
do dokumentacji zespołu 
językowego 

6.  

Szkolenie z obsługi sprzętu, 

nowych metod i narzędzi  IT 

Np. Padlet, Kahoot, Classroom 

Wszyscy uczestnicy projektu + 
zainteresowani nauczyciele 

JR do lutego 2020 
Lista obecności+ dokumentacja 
fotograficzna 

7.  
Pokazowe lekcje koleżeoskie 

języków obcych 
Nauczyciele języków obcych, 
nauczyciele ze szkoły,  

AW, ED do stycznia 2020  

Lista obecności + fotki 
Scenariusz zajęd 
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów i 
nauczycieli 
Relacje na stronie projektu, stronie 
szkoły, WA i FB 
 
 
 



 

 

Lp. Działanie i cel Adresaci 
Odpowiedzialność – 
organizacja, osoba 

Planowany termin realizacji Dokumentowanie działania/Uwagi 

8.  

Spotkanie metodyczne 
samokształceniowe podczas 
którego każdy z uczestników 
zaprezentuje 2 narzędzia/metody 
które można wykorzystad podczas 
zajęd z uczniami. 
CLIL - so what? 

Wszyscy uczestnicy projektu + 
zainteresowani nauczyciele 

Koordynatorka 10 grudnia 2019 

Lista obecności + zdjęcia 
Narzędzia dydaktyczne 
Materiały 
Scenariusze lekcji 

9. 1 Lekcja pokazowe poświęcone CLIL 
Klasa III TL lub IV TL 
Zainteresowani nauczyciele 

BN do lutego 2020 

Lista obecności + fotki 
Scenariusz zajęd 
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów i 
nauczycieli 
Relacje na stronie projektu, stronie 
szkoły, WA i FB 
 

10.  

Spotkanie robocze poświęcone 
przygotowaniu lekcja 
poświęconej językom obcym 
(flagowe działanie) oraz Dnia 
Otwartego 
 

Uczestnicy projektu koordynatorka Marzec 2020 

 
 
Lista obecności 
 
 
 
 



 

 

Lp. Działanie i cel Adresaci 
Odpowiedzialność – 
organizacja, osoba 

Planowany termin realizacji Dokumentowanie działania/Uwagi 

11. 1 
Lekcja poświęcona językom 
obcym (flagowe działanie) 

nauczyciele i uczniowie  
nauczyciele innych szkół  
(zaproszenie), inni 
zainteresowani 

JJ, ED, AW 
- terminy zajęd podad 
miesiąc przed 
planowanym działaniem 
koordynator w 
porozumieniu z 
nauczycielami prześle 
zaproszenia 
zainteresowanym 

do maja 2020  

Lista obecności + fotki 
Scenariusz zajęd 
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów i 
nauczycieli 
Relacje na stronie projektu, stronie 
szkoły, WA i FB 

12. 1 
Uroczyste obchody Dnia 
Otwartego 2020  

Uczestnicy Dnia Otwartego 
media 

zespoły przedmiotowe z 
liderem, który 
uczestniczył w 
mobilności 

Maj 2020 
Zdjęcia 
Filmy 
Lista obecności 

13.  

Spotkanie podsumowujące 
projekt - prezentacja 
podsumowująca działania 
projektowe  
przygotowanie sprawozdao 
częściowych przez wszystkich 
uczestników projektu 

Wszyscy nauczyciele Koordynatorka Czerwiec 2020 

 

 


