
 

 
 
Od 1 października 2020 roku Szkoła Podstawowa klas dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizowała  
projektu Erasmus +„Kreatywny nauczyciel kluczem do szkoły o europejskim wymiarze”.  

W projekcie pracowali: Edyta Goc, Dominik Grzegorz, Żaneta Jagielska, Karolina 
Kacuga, Stella Sikora-Iskra, Katarzyna Andrzejewska, Jolanta Zabuska-Mamczur, Marlena 
Kudelska, Jolanta Nowak i Dorota Łuksza-Kamracka, Edyta Podraza, Magdalena 
Michałczyk. Koordynatorem projektu była Katarzyna Pluta. Nad całością projektu czuwała 
nasza dyrekcja: panie Violetta Trzcina i Małgorzata Dolińska-Stanek. 

Podczas realizacji projektu uczestnicy odbyli stacjonarne szkolenie z zakresu języka 
angielskiego. Wzięli udział w kursie językowym na Malcie, a także w kursie edukacyjnym 
w Zagrzebiu w Chorwacji. Był to kurs „Kreatywne metody pracy w szkolnictwie 
specjalnym”. Zdobytą tam wiedzą i umiejętnościami podzielili się z resztą nauczycieli na 
przygotowanych dla nich szkoleniach i warsztatach. Owocem kursu w Chorwacji było 
również przygotowanie portfolio zawierającego przykładowe konspekty zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kreatywnych. Konspekty dotyczą  przedmiotów: 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz zajęć rozwijających kreatywność i są tylko zarysem 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tak aby można go było dostosować 
do potrzeb i umiejętności dziecka. Uczestnicy projektu w oparciu o zdobytą wiedzę i na bazie 
wcześniej przygotowywanego programu opracowali program dydaktyczno - wychowawczy 
z zakresu przedmiotu zajęcia rozwijające kreatywność dla uczniów klas 1-8 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Przygotowano prezentację multimedialną na temat kreatywnych metod pracy oraz 
prezentację w języku angielskim o naszym Ośrodku. 

Odbyły się dwa konkursy plastyczno-techniczne: na „Logo projektu” oraz 
„Pokazujemy swoją kreatywność Europie”. Z prac uczniów, które spłynęły na ten drugi 
konkurs przygotowano w ramach obchodów Erasmus Days wirtualną galerię. 

Nauczyciele wraz z uczniami wzięli udział w wielu projektach eTwinning.  
Był to dla nas czas bardzo owocnej pracy, przełamywania wielu barier ale także 

zdobywania wielu nowych doświadczeń, poszerzania wiedzy i własnych horyzontów.  
Z niecierpliwością czekamy na realizację kolejnego projektu Erasmus+. 

Dzięki projektowi zyskaliśmy do naszej bazy dydaktycznej tablice multimedialną oraz 
stolik interaktywny, które służą nam i służyć będą do naszej pracy i pokazania naszej 
kreatywności. 

Poniżej udostępniamy rezultaty naszej pracy w projekcie Erasmus + i zachęcamy do 
zapoznania się z nimi. 
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BLOG PROJEKTU 
https://wakelet.com/wake/Qw3nv-GBQPpjYHL3a2j_3 

 

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ 
https://drive.google.com/file/d/1Fos0vTyP4mwybGpxmnVZIYJSpfaeWy3C/view 

 

PORTFOLIO Z KONSPEKTAMI 
https://docs.google.com/document/d/1zjopyvcUvo6Nla4a8PvyJ697mvraUAOb/edit?usp=sharing&ouid=113209

709137877354317&rtpof=true&sd=true 

 

PREZENTACJA NASZEGO OŚRODKA 
https://drive.google.com/file/d/18gYFeSTWdMQ_AHDfFKC2BubPQyXX29y8/view?usp=sharing 

 

WIRTUALNA WYSTAWA PRAC 
https://www.artsteps.com/embed/6162b4417a14d5192c80bfcf/560/315 
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