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Moja „przygoda” z Programem Erasmus Plus rozpoczęła się w roku 2014, kiedy to nasza szkoła 

podjęła decyzję o wzięciu udziału w tym projekcie. Ponad roczna praca nad opracowaniem wniosku 

zaowocowała sukcesem placówki. Na prawie 500 zaakceptowanych przez Agencję Narodową wnio-

sków zajęliśmy 21 miejsce. Byliśmy jedną z 3 szkól w województwie dolnośląskim, która uzyskała ak-

ceptację AN.  

Oto Wyciąg z Komunikatu Narodowej Agencji Erasmus Plus 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 

- Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 

Pozycja na liście rankingowej - 21 

Numer wniosku - 2015-1-PL01- KA101-014685 

Tytuł projektu - "Nasza cała filozofia jest ulepszaniem języka" 

Nazwa organizacji - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 Szkoła Podstawowa nr 25 Przedszkole 

nr 11 ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław 

Decyzja - Zatwierdzony 

 

I tak oto 15 nauczycieli naszej placówki w roku 2016 dzięki pozyskanym funduszom mogło 

uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

w obszarze edukacji szkolnej.  

Projekty te mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej 

pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą 

oni własne kompetencje zawodowe. 

Wszyscy uczestnicy mobilności mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych me-

tod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.  

Jako koordynator projektu zdobyłam ogromne doświadczenie w zakresie realizacji tego przed-

sięwzięcia. 

Osobiście również uczestniczyłam w jednym z oferowanych szkoleń. Był to dwutygodniowy kurs 

Intensive General English Intermediate w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Bry-

tanii. Jest to doskonały ośrodek kształcenia językowego dla obcokrajowców. Szczyci się profesjonalnie 

przygotowaną kadrą, która dostarcza mnóstwa praktyki językowej, wykorzystuje najnowsze techniki 

nauczania angielskiego jako języka obcego oraz stwarza możliwości nauczenia się jak posługiwać się 

samymi technikami i strategiami nauczania i uczenia się języka obcego. 

W pierwszym dniu zajęć wszyscy kursanci zostali poddani testowi, który miał na celu określenie 

poziomu posługiwania się językiem angielskim. Trafiłam do grupy zaawansowanej. 
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Podczas codziennych 6 godzinnych zajęć doskonaliłam umiejętności językowe w kilk
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Popołudniami wraz z moją koleżanką Kasią Kasprzykowską zwiedzałyśmy Bournemouth. Miasto 

leży nad kanałem La Manche. Jest ośrodkiem wypoczynkowym i konferencyjnym oraz popularnym 

kąpieliskiem. Wraz z pobliskim Poole oraz mniejszymi miejscowościami: Christchurch, Ferndown, 

Ringwood i New Milton tworzy prawie półmilionową aglomerację. Może pochwalić się:  

→ historycznymi budowlami: 

 
Christchurch- Kościół klasztorny (1094) 

 

→ wspaniałym wybrzeżem jurajskim: 

 

→ ale także takimi niespodziankami: 

 
Jeden z polskich sklepów 

w Bournemouth 

 

Czas spędzony na kursie językowym pozwolił mi znowu poczuć się uczennicą. Udoskonaliłam 

swoje umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim. Nawiązałam też niecodzienne zna-

jomości. Podczas wielu rozmów miałam okazję do uzyskania interesujących, czasem nawet zaskakują-

cych dla Polki, informacji na temat kultury, zwyczajów, elementów systemów edukacji w Arabii Sau-

dyjskiej, Korei Południowej, Francji, Anglii. 

Podniesienie mojego poziomu w zakresie posługiwania się językiem angielskim pozwala mi dziś 

na prowadzenie kółka językowego dla najmłodszych uczniów, umożliwia swobodę w korzystaniu 

z metodycznej i pedagogicznej literatury anglojęzycznej.  

Jednak największą moją satysfakcją, jako koordynatora Projektu Erasmus Plus, jest zadowolenie 

nauczycieli z uczestnictwa w szkoleniach, z osiągniętych przez nich efektów udziału w mobilnościach 

zagranicznych. 

Ewa Maniewska 

 


