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 Ies Sant Augusti 

07839 Sant Agustí des Vedrà 

www.iessantaugusti.es 

Hiszpania 

 

SZKOŁY PARTNERSKIE PROJEKTU: 

1. Zespół Szkół SP1 I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

Ul. Płk. T Semika 3 

34-200 Sucha Beskidzka 

Polska 

 

 
 

Szkoła jest odpowiedzialna za działania ekologiczne w projekcie, stworzenie i administrowanie 

strony internetowej projektu oraz za przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich. 
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2. Agrupamento de Escolas de Maximinos 

4700 235 Braga 

Av. Colegio Dos Orfaos de S. Caetano 

 

www.aemaximinos.net 

 

Portugalia 

 

 

 
 

Szkoła odpowiedzialna za działania związane z tematem “Europa i nie tylko”, przygotowanie 

warsztatów dziennikarskich oraz Księgi Wspomnień projektu.  

 

3. St. Kliment Ohridski High School of Arts 

BG 332 Dobrich 

 

www.klohridski.eu 

 

Bułgaria 

 

 
 

Szkoła odpowiedzialna za działania artystyczne w projekcie, przeprowadzenie warsztatów 

dziennikarskich, zgromadzenie najciekawszych zadań projektowych. 

 

 

4. Kecskemeti Bolai Janos Gimnazium 

Irinyi u.49. 

Kecskemét 

 

www.bolyai-kkt.sulinet.hu 

 

Węgry 

 

 
 

Szkoła odpowiedzialna za zadania związane z uzależnieniami wśród nastolatków,  przygotowywanie 

ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich. 
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OPIS PROJEKTU  

W projekcie „School Radio Waves – Na falach szkolnego radia” bierze udział pięć europejskich szkół.  

Uczestnicy projektu będą przez dwa lata wspólnie pracowali nad czterema głównymi tematami ważnymi dla 

współczesnych nastolatków. W pierwszym roku uczestnicy skoncentrują się na tematach „Uzależnienia” i 

„Ekologii”, w drugim roku nad „Muzyką i sztuką” oraz „Europą i nie tylko”. Głównym źródłem 

upowszechniania rezultatów pracy nad projektem będzie szkolny radiowęzeł, gdyż radio jest potężnym 

środkiem komunikowania się, jego informacje docierają do wszystkich, w każdym miejscu i o każdym 

czasie, a tworzenie odpowiednich wiadomości do przekazania to wyzwanie, które rozwija kreatywność.  

Uczniowie pod opieką nauczycieli wezmą udział w różnorodnych akcjach, zadaniach i konkursach. Będą 

przeprowadzali wywiady; dokonywali tłumaczeń językowych; tworzyli dżingle muzyczne, filmy kulturowe, 

quizy, wystawy, audycje radiowe związane z główną tematyką projektu. Odwiedzą też profesjonalne 

rozgłośnie radiowe, wezmą udział w szkoleniach, warsztatach dziennikarskich i międzynarodowych 

konkursach. Pierwszym z nich będzie zaprojektowanie logo projektu, a jednym z kolejnych wyzwań - 

zbiórka śmieci.  

Widocznymi rezultatami pracy nad projektem będą m.in.: 

 blog projektu, 

 międzynarodowy program radiowy, 

 logo projektu, 

 ulotki informacyjne, 

 radiowy przewodnik turystyczny, 

 Księga Wspomnień, 

 Zbiór Najciekawszych Zadań, 

 wystawa końcowa projektu. 

W trakcie trwania programu odbędą się międzynarodowe działania związane z uczeniem 

się/nauczaniem/szkoleniami przeznaczone dla  uczniów i nauczycieli ze wszystkich pięciu krajów 

partnerskich. W każdym spotkaniu weźmie udział po dwóch nauczycieli i troje uczniów z grup 

projektowych z każdego państwa biorącego udział w przedsięwzięciu. Pierwsze odbędzie się w lutym 2017r. 

w węgierskim Kecskemét,  kolejne, w kwietniu 2017r. w Suchej Beskidzkiej. W listopadzie 2017r. grupa 

projektowa uda się do Dobricza w Bułgarii, natomiast w lutym 2018r. wszyscy zbiorą się w portugalskiej 

Bradze. Ostatnim przystankiem będzie miasto koordynatora projektu, czyli Sant Agustí des Vedrà w 

Hiszpanii.  Dzięki wyjazdom do państw europejskich uczniowie i nauczyciele  zapoznają się z  kulturą 

krajów biorących udział w programie Erasmus, poznają system  edukacji w szkołach na terenie 

współpracujących państw. Dodatkowy aspekt to doskonalenie swoich kompetencji w zakresie języka 

angielskiego oraz jego  praktycznego wykorzystania w sytuacjach mniej lub bardziej formalnych. 

 

CELE PROJEKTU 

 

1. Zdobycie doświadczenia w nowoczesnych, innowacyjnych technikach nauczania, które umożliwią 

uczniom osiągnięcie lepszych wyników w nauce. 

2. Stworzenie uczniom możliwości poprawy  umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego,    

3. Doskonalenie wszechstronnych zdolności wśród młodzieży w sposób innowacyjny poprzez 

wykorzystanie radia i nowych technologii informacyjnych.  

4. Rozwijanie kreatywności u młodych ludzi poprzez pracę z radiem w szkole. 



5. Uczenie się pracy zespołowej poprzez negocjacje, wyrażanie opinii w sposób tolerancyjny, 

konstruktywny  oraz właściwy podział obowiązków. 

6. Motywowanie i angażowanie uczniów, zwłaszcza tych mających problemy z nauką i komunikacją 

interpersonalną. 

7. Poszerzenie horyzontów myślowych poprzez styczność z innymi kulturami. 

8. Stworzenie dogodnych warunków i atmosfery do rozwijania procesu uczenia w oparciu o 

kompetencje.  

9. Zwiększanie zaangażowania uczniów, rodziców i mieszkańców miasta w życie szkoły. 

10. Nawiązanie trwałych przyjaźni i kontaktów pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie. 

11. Wymiana doświadczeń pedagogicznych. 

 

Mamy nadzieję, że projekt „School Radio Waves – Na falach szkolnego radia” pozwoli nam 

zaangażować nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także całą społeczność szkolną oraz mieszkańców naszych 

miast.   

 

 

Koordynator szkolny projektu – mgr Marzena Kołodziejczyk 

 

 

 

 


