Od roku 2014 program Comenius został zastąpiony nowym programem Erasmus+.
Akcja ta promuje współpracę międzynarodową szkół na każdym poziomie
edukacyjnym, sprzyja budowaniu dobrych relacji między szkołami partnerskimi,
propaguje idee wymiany młodzieży i wzajemnego uczenia się.
Nasza szkoła uczestniczy w tym programie po raz pierwszy, ale to już nasz czwarty
program realizowany ze środków Unii Europejskiej. Poprzednie projekty
przeprowadzane były z akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Tym razem w
projekcie uczestniczy 5 państw: Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria, Polska. Projekt
trwa od 01.09.2015 do 31.08.2017r.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice naszego
Gimnazjum!

European National Parks
Zasady uczestnictwa w projekcie Erasmus+ 2015 – 2017:
1. Wyrażenie zgody na udział w programie przez prawnych opiekunów ucznia.
2. Udział w spotkaniach projektowych w szkole.
3. Przygotowywanie materiałów do wizyt w krajach partnerskich. Wszelkie nadesłane
prace stają się własnością szkoły i mogą być wykorzystywane, modyfikowane i
przetwarzane na potrzeby projektu podczas jego trwania i po jego zakończeniu.
4. Realizowanie zadań projektowych.

5. Sporządzenie sprawozdania z pobytu w krajach partnerskich w formie prezentacji
Power Point.
6. Utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu z innych krajów poprzez pocztę
elektroniczną, Facebook, Skype, platformę Etwinning.
7. Rzetelne wypełnianie zadań projektowych jest podstawą do wzięcia udziału w
wymianie międzynarodowej. Uczniowie za każde solidnie wykonane zadanie otrzymują
punkt. Po ich zsumowaniu osoby z najwyższą ilością punktów biorą udział w wymianie.
Przy takiej samej ilości punktów głos decydujący ma komisja złożona z dyrektora
szkoły, koordynatora projektu i nauczyciela wspomagającego.
8. W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu do szkoły partnerskiej, rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązani są do pokrycia poniesionych przez szkołę kosztów związanych
z tą wizytą.
9. Fundusz projektowy pokrywa wydatki związane z kosztami podróży, ubezpieczenia,
wyżywienia, opłatą za wydarzenia programowe (wycieczki, muzea, itp.).Wszystkie inne
koszty uczeń ponosi we własnym zakresie.
10. Goszczenie partnerów z innych krajów w swoich domach w ramach rewizyty.
11. Bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki nauczania.
12. Wiek uczestników: I – II klasa Gimnazjum. 13. Realizacja projektu trwa od
01.09.2015 do 31.08.2017 r.
Wszystkie materiały proszę nadsyłać na adres: erasmusplus15@wp.pl
Adres bloga projektu: http://europeannationalparks.blogspot.com
Adres strony eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/19362/home

Poniżej zamieszczamy prezentacje z wyjazdów. Zachęcamy do zapoznania się z
materiałami:
Hiszpania, Soto del Real: Sprawozdanie z Soto del Real
Prezentacja o Kampinowskim Parku Narodowym: Kampinoski National Park_ Poland
O nas w Europie: My_ w_ Europie
Grecja, Kreta: Erasmus+ Kreta
Bułgaria, Sofia: Erasmus+ Bulgaria
Włochy, Bibbiena: Erasmus+ Włochy
Polska, Warszawa: Erasmus+ Polska
Hiszpania, Soto del Real: Erasmus+ Hiszpania
Certyfikat potwierdzający oficjalnie działania projektowe na platformie edukacyjnej
eTwinning:

Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Łastawiecka

Z wizytą w Kampinosie Kampinos Tour...

23 marca 2016 roku nasza klasa - IIB Gimnazjum - wybrała się na pierwszą wiosenną
wycieczkę do Kampinoskiego Parku Narodowego. Tam, w Centrum Edukacji Naczelnej
Dyrekcji Parku, zorganizowano dla nas warsztaty poświęcone historii i dniu dzisiejszemu
Kampinosu. Dowiedzieliśmy się, że park ten założono w 1959 roku i jest on jedynym parkiem
narodowym w centralnej Polsce. Jest tez miejscem występowania unikatowych wydm
śródlądowych i naturalnych torfowisk, terenów bagiennych i leśnych. Znaleźć tu można
bogatą faunę leśno-łąkową, w tym ponad 220 gatunków chronionych, jak łoś, bocian czarny,
żmija zygzakowata, zaskroniec, ryś, perkoz, sowa pójdźka, itp. Jest tu również niezwykle
bogata flora, także prawnie chroniona, np.: śnieżyczka przebiśnieg, kosaciec syberyjski czy
sasanka łąkowa, itp. Dzisiaj Park Kampinoski pełni funkcję płuc dla Warszawy, jest terenem
rekreacji oraz pieszych i rowerowych wypraw warszawiaków. To także bezcenne źródło
wiedzy dla uczniów, którzy na miejscu mogą wszystko zobaczyć na żywo. My również
wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do lasu, by obserwować budzącą się przyrodę.
Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu European National Parks w programie
Erasmus+.

Oto rezultat naszej dwuletniej współpracy ze szkołami europejskimi:
https://europeannationalparks.blogspot.com.es/2017/09/final-products.html
Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Publikacja została realizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

