
                                                          

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS + 

 W ZPO W NIEDZICY 

 

Dobiegła końca realizacja dwuletniego projektu „Education@Economy@Hand in Hand” 

przez naszą szkołę we współpracy z pięcioma szkołami z  krajów: Austrii, Niemiec, Włoch, 

Rumuni i Bułgarii. W związku z tym odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce. W 

pierwszej części zostały przypomniane główne cele projektu, jego założenia a następnie 

omówione najważniejsze zadania. Uczniowie zostali poinformowani o efektach działań 

podejmowanych w naszej szkole na rzecz projektu a także na wyjazdach zagranicznych do 

szkół partnerskich. Prezentacja multimedialna, która została przygotowana z tej okazji, 

pozwoliła wszystkim przenieść się do każdej ze szkół i zobaczyć ciekawe miejsca, warsztaty i 

zajęcia w których uczestniczyli uczniowie. Uczniowie biorący udział w wyjazdach mogli 

zaprezentować swoje umiejętności a także podzielić się wrażeniami z pobytu w każdym z tych 

krajów. Przygotowano także wystawę ścienną na której uczniowie i nauczyciele zaprezentowali 

efekty swojej pracy. Znalazło się wiele zdjęć, folderów, ulotki a także informatory o systemach 

szkolnictwa, logo projektu, zdjęcia z warsztatów i pobytów ze wszystkich szkół. W drugiej 

części zakończenia projektu nauczyciele zaprezentowali rezultaty swoich działań 

wypracowanych podczas realizacji projektu. Rezultaty zostały umieszczone na platformie 

Google dysk i eTwinning a także każda delegacja otrzymała pen- drive, na którym znajduje się 

cała dokumentacja projektu. Podczas spotkania z nauczycielami z naszej szkoły i 

przedstawicielami władz lokalnych oraz przedstawicielami instytucji współpracujących ze 

szkołą zaprezentowano wyniki swojej pracy. Zostały przedstawione cele i efekty realizacji 

projektu. Stwierdzono, że szkoła bardzo wiele zyskała decydując się na taką formę pracy a 

zarazem edukacji uczniów.  Podniesiono  prestiż szkoły w środowisku lokalnym oraz 

atrakcyjność oferty szkoły. Nauczyciele nabyli  doświadczenia we współpracy 

międzynarodowej. Podkreślono także rolę szkoły w szerzeniu współpracy z instytucjami 

partnerskimi w swoim regionie. Wyjazdy zagraniczne dały możliwość doskonalenia 

umiejętności językowych nauczycieli oraz uczniów. Uświadomiły uczniów o  potrzebie nauki 

i znajomości języka obcego w dzisiejszych czasach. Reasumując pracę w ramach projektu 

można stwierdzić, że uczniowie mają lepszą wiedzę i  orientację na rynku pracy oraz większe 

zainteresowanie zawodem. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali upominki i  pyszne 

ciasteczko, na których znajdowało się  logo projektu. Nauczycielom i zaproszonym gościom 

wręczono talerze z logo projektu.  
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