
Projekt:

Moje pasje 
– moją przyszłością 

(my passion – my future)
Czas trwania projektu: 

01.10.2017 - 30.09.2019

cel główny projektu – stwarzanie uczniom 
możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań,  
a także wzrost umiejętności komunikowania się  

w języku angielskim i wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych  
podczas realizacji działań projektowych.

szkoły uczestniczące:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  

w Gostyninie – Polska
- CEIP REINO DE MURCIA – Hiszpania

- 37 Dimotiko Sxoleio Irakleiou Kritis – Grecja
- Osnovna skola „Antun Gustav Matos” 

Vinkovci – Chorwacja

strona projektu:  
https://twinspace.etwinning.net/45846
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PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

do których niezwykle 
często dodaje się miód 
i oliwę. Nauczyciele 
zostali też zaproszeni 
na spotkanie z wła-
dzami miasta do Ra-
tusza oraz w wolnym 
czasie zwiedzili miasta 
Chania i Rethymno.

Na zakończenie po-
bytu Grecy zorganizowali uroczystostą kolację po-
żegnalną dla uczniów, nauczycieli i rodzin goszczą-
cych, podczas której każde państwo prezentowało 
tańce i piosenki charakterystyczne dla swego kraju. 

Nasze dziewczyny zaśpiewały piosenki ludowe oraz 
wspólnie z nauczycielkami zatańczyły poloneza.

Gospodarze przyjęli nas oraz partnerów z Hiszpa-
nii i Chorwacji niezwykle serdecznie. Nauczyciele 
i uczniowie szkoły z Heraklionu pokazali swoją gościn-
ność oraz przywiązanie do historii i kultury własne-
go kraju. Rodziny goszczące wspaniale organizowały 
dzieciom wolny czas i zapewniały rozmaite atrakcje. 

Po powrocie dziewczyny przygotowały pamiątkową 
prezentację w formie filmu, przeplatanego pokazem 
slajdów. Będzie ona miłym wspomnieniem z pełnego 
wrażeń pobytu w Grecji. 

Renata Zalewska



za nami kolejny se-
mestr pracy w projek-
cie. to już półtora roku, 
które obfitowało w wie-
le ciekawych wydarzeń. 
Do najważniejszych na-
leżały międzynarodowe 
spotkania szkoleniowe 
w 2018 roku: w Hiszpa-
nii (marzec), w polsce 
(kwiecień) oraz w Gre-

cji (listopad). poznaliśmy bliżej naszych partnerów 
z Grecji, Hiszpanii i chorwacji. zawiązały się przy-
jaźnie, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. 

Oprócz wizyt szkoleniowych każda szkoła pracuje 
nad zaplanowanymi zadaniami na własnym terenie. 
Kluby Erasmus+ uczestniczą w zajęciach językowych 
(prowadzonych przez p. Kasię Sosnowską i p. Agniesz-
kę Grusiecką) oraz informatycznych (prowadzonych 
przez p. Renatę Kuźniewską). Zajęcia językowe opie-
rają się przede wszystkim na poszerzaniu kompeten-
cji kluczowych, zwłaszcza w celach komunikacji w j. 
angielskim oraz na poznaniu kultury poszczególnych 
państw partnerskich. Podczas zajęć uczniowie roz-
wijają umiejętności słuchania i komunikowania się 
w języku angielskim, tworzą mini – dialogi, grają w gry 
komunikacyjne. Regularnie odwiedzają stronę projek-
tu, śledząc informacje zamieszczane przez szkoły part-
nerskie oraz zamieszczając własne.

Na zajęciach informatycznych 
dzieci rozwijają zainteresowania 
z zakresu technologii informacyjno
-komunikacyjnej oraz pracują nad 
zadaniami projektowymi. 

w GrEcji
Najważniejszym wydarzeniem w obecnym roku 

szkolnym był wyjazd szkoleniowy uczniów i nauczy-

W grudniu w związku ze zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia uczniowie starszej grupy nagrali 
życzenia dla wszystkich partnerów i zamieścili je na 
stronie projektu w postaci krótkiego filmiku. Młodsza 
grupa zredagowała życzenia świąteczne, które zostały 
umieszczone na kartkach wykonanych przez uczniów 
i wysłane do partnerskich szkół. 

Podczas rozmaitych zajęć edukacyjnych, warsztatów 
i szkoleń odbywających się nie tylko na terenie szkoły 
zapoznano nas z bogatą historią wyspy oraz z tradycją 
i kulturą mieszkańców Krety. Oglądaliśmy pokazy tra-
dycyjnych tańców, przedstawienia zwiazane z mitolo-
gią, zwiedziliśmy ruiny zamku Knossos, gdzie według 
legendy Tezeusz pokonał Minotaura i wydostał się z la-
biryntu dzięki pomocy Ariadny. 

Uczestniczyliśmy w zajęciach z archeologiem, który 
opowiadał o swojej pracy i uczył dzieci techniki pracy 
przy wykopaliskach. Konstruowaliśmy roboty podczas 
zajęć z robotyki i braliśmy udział w międzynarodowym 
quizie historyczno-geograficznym. W ramach wycie-

cieli do Heraklionu – stolicy greckiej wyspy Kreta. 
W dniach 16-23 listopada uczennice kl. VIIIa – Mar-
ta, Ada, Julia, Weronika i Iga oraz nauczycielki – R. 
Zalewska, K. Sosnowska, A. Olszewska, A. Michalak 
i M. Lińska wzięły udział w szkoleniu, którego temat 
przewodni brzmiał ,,Od ery minojskiej do czasów 
współczesnych”. 

czek edukacyjnych zwiedziliśmy też wspaniałe Cre-
taquarium, Muzeum Historii Naturalnej oraz Fundację 
Badań i Technologii Krety. 

Kreta to miejsce bogate w sady oliwne i winnice, 
które też mieliśmy okazję zobaczyć, a nawet zapoznać 
się z procedurą wytłaczania oliwy z oliwek. Często-
wano nas też wieloma miejscowymi przysmakami,  


