
2008-2009 

Tańczący i śpiewający GreePol – wymiana młodzieży z Polski i Grecji w ramach programu FRSE (Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji) „Młodzież w Działaniu.” 

Dofinansowanie: 5,500.00 Euro.  

Koordynator: Joanna Ostapowicz 

Lider grupy Active Augustów Citizens: Anna Samel - absolwentka naszej szkoły 

Cele projektu: 

- poznanie tańców i pieśni narodowych partnerów projektu, 

- zaznajomienie ze światem muzycznym nastolatków z krajów partnerskich, 

- doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego, 

 - wykształcenie postawy otwartości, tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, kultur, 

- rozwinięcie poczucia bycia obywatelem Unii Europejskiej. 

2010-2011 

"Nauka nie zna granic" – wymiana młodzieży z Polski i Litwy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Euroregion 

Niemen". 

Dofinansowanie: 38,000.00zł.  

Koordynator: Joanna Ostapowicz 

Specjalista merytoryczny - Katarzyna Witkowska-Skowrońska. 

Cele projektu: 

- stworzenie labolatorium językowego w obu szkołach partnerskich, 

- doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego z wykorzystaniem laboratorium językowego, 

- tworzenie prezentacji multimedialnych o swoich krajach i udział w wycieczkach wirtulanych do regionów 

przygranicza podczas transgranicznych zajęć w laboratorium językowym i w pracowni komputerowej, 

- poznanie dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych terenów przygranicznych, 

- poznanie podstawowych zwrotów języka sąsiadów w celu efektywniejszej komunikacji przy użyciu 

przygotowanych  podczas zajęć w laboratorium językowym materiałów, wykorzystywanych później podczas wymiany 

młodzieży. 

2011-2013 

Projekty ONLINE w ramach programu eTwinning 

Koordynator: Joanna Ostapowicz 

Przykłady zrealizowanych projektów: 

„Learning English through songs”,  

„Leave a post”,  

„Comment on it, please!”,  

„News report”,  

„Imagine me”, itp.  

 

Partnerzy projektów: 



Norwegia, Turcja, Grecja, Włochy, Czechy, Słowacja, Hiszpania 

Cele projektów: 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

- praktyka używania języka angielskiego w mowie i piśmie, 

- poznawanie systemów edukacji, kultury i zwyczajów krajów partnerskich. 

 

2018-2020 

„Naucz się uczyć” - wymiana młodzieży z Polski oraz szkół AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS z Portugalii i 

Dimitar Blagoev, Svishtov w Bułgarii w ramach programu ERASMUS + KA2 (współpraca na rzecz innowacji i wymiany 

dobrych praktyk). 

Koordynator: Joanna Ostapowicz, Agnieszka Polakowska 

Dofinansowanie: 23,000.00 Euro.  

Cele projektu: 

- poznanie metod uczenia się i nauczania w krajach partnerskich - Portugalii i Bułgarii, 

- rozwijanie umiejętności kluczowych u uczniów, w szczególności umiejętności uczenia się – przede wszystkim 

języków obcych: angielskiego i włoskiego, 

- poznanie systemów nauczania w krajach partnerskich, 

- analiza, opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod, narzędzi uczenia się i nauczania, 

- rozwinięcie poczucia bycia obywatelem Unii Europejskiej. 

2019-2022  

„Wspólne europejskie uczenie się”  („Common European Learning”) w ramach programu POWER Ponadnarodowa 

mobilność uczniów.  

W projekcie uczestniczyły 2 szkoły z Polski i Włoch, Brescia. 

Dofinansowanie: 198,700,00zł  

Koordynator: Joanna Ostapowicz 

 W ramach projektu odbyły się 2 międzynarodowe spotkania młodzieży z Polski i Włoch 

Cele projektu: 

- nabycie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

- nabycie kompetencji w zakresie wielojęzyczności,  

- nabycie kompetencji cyfrowych,  

- nabycie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się. 

 

2021-2023  

„Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,  

- projekt szkoleń kadry edukacyjnej Erasmus +  w ramach którego nauczyciele naszej szkoły odbyli kursy językowe za 

granicą kraju: we Włoszech, na Malcie, Irlandii. 

 


