
Liceum Ogólnokształcące 

im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie 

od 1 października 2019 do 30 września 2021 

realizuje projekt

„Nauczanie dwujęzyczne w szkole”

                      



Projekt jest częścią

Europejskiego Planu Rozwoju 

Szkoły

zatwierdzonego do realizacji uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu 10.12.2018 r.

                      



                      
                      

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach

projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji

szkolnej” i finansowany jest z Europejskiego Funduszu

Społecznego.



Celem projektu jest:

- poprawa jakości pracy szkoły przez udział 

pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak 

kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą 

kompetencje zawodowe

                      



Celami szczegółowymi w kontekście 

potrzeb uczestników są:

- w zakresie przedmiotów – podniesienie umiejętności 

komunikacji w języku angielskim tak, aby możliwe było 

stosowanie dwujęzycznego słownictwa na 7 

przedmiotach: WOS, historia, geografia, wiedza o 

kulturze, biologia, fizyka i podstawy przedsiębiorczości

                      



- w zakresie nauczania języka angielskiego –

wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz 

wyposażenie w umiejętności cyfrowe oraz językowe 

poprzez zastosowanie metod i technik pedagogicznych 

(obsługa tablic interaktywnych, poznanie sposobów 

korzystania z zasobów Internetu, blogów, e-learningu)

                      



Kurs kulturowy dla wszystkich uczestników – styczeń 2019 r. 

Kurs językowy w LO  - 20 godzin

dla mobilności w 2020 r. – marzec/kwiecień
dla mobilności w 2021 – październik/listopad

                      







I Mobilność 

CLIL -Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL 







II Mobilność sierpień 2020 r.

Liderka grupy Anna Lehmann

Fluency and English Language Development for 

Educational Staff - 2 weeks

https://www.etimalta.com/wp-content/uploads/2018/03/Fluency-and-English-Language-Dev-2-weeks-2019.pdf






III Mobilność -czerwiec 2021 r.

Liderka grupy Amelia Zdunek 

Fluency and English Language Development for 

Educational Staff - 2 weeks

https://www.etimalta.com/wp-content/uploads/2018/03/Fluency-and-English-Language-Dev-2-weeks-2019.pdf






PROJEKT UPOWSZECHNIAMY m.in.
- na stronie projektu na portalu Facebook,

- publikujemy materiały na stronie szkoły,

- jesteśmy obecni w mediach: m.in. artykuł w Kurierze Śremskim          

i audycja internetowego Radia eL,

- dzielimy się wiedzą,

- umieściliśmy plakaty i banery projektowe w szkole,

- Dzień Języków Obcych w LO – uczniowie zapoznali się z 

prezentacją dotyczącą projektu i Malty.







EFEKTY PROJEKTU:

Rezultaty miękkie:
• Nabyliśmy nowe umiejętności zawodowe (grupa anglistów)

• Rozwinęliśmy umiejętności pracy w zespole

• Przełamaliśmy barierę językową (grupa przedmiotowców)

• Zwiększyliśmy motywację do doskonalenia zawodowego

• Nasze kompetencje międzykulturowe wzrosły

• Podnieśliśmy jakość oferty edukacyjnej LO

• Rozwinęliśmy kompetencje związane z zarządzaniem projektem



Rezultaty twarde:
• Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą ETI na Malcie

• Wdrożyliśmy nowe rozwiązania w zarządzaniu placówką

• Wdrożyliśmy nowe metody w edukacji zdalnej

• Wprowadziliśmy nowe formy zajęć zdalnych



Produkty naszego projektu:
• Prezentacje

• Publikacje w prasie i audycja w radiu

• Gotowe ćwiczenia na lekcje dwujęzyczne i lekcje języka 

angielskiego zamieszczone na stronie szkoły















Zachęcamy do udziału w projektach!


