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PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - COMENIUS
RAPORT POSTĘPÓW

Wielostronne i Dwustronne Projekty Partnerskie
zatwierdzone w 2010r.

Numer dokumentu: COM/2010/R1/WPPS/W/0455/RP/0100

1. Informacje ogólne

Zgodnie z postanowieniami Artykułu VII (Monitoring, Ewaluacja i Kontrola) Umowy Finansowej, prosimy o przesłanie do
Narodowej Agencji starannie wypełnionego i podpisanego RAPORTU POSTĘPÓW do dnia 30.06.2011. Raport zostanie
wykorzystany przez Narodową Agencję do celów monitoringu.

Raport postępów należy przesyłać listem poleconym do polskiej Narodowej Agencji na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

dopisek „Raport Postępu Comenius”

Umowa Finansowa Nr:
2010-1-PT1-COM06-05085 10

Tytuł partnerskiego projektu:
Concepts for a Successful Self-Organised Learning

Kraje partnerskie:
Bułgaria, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Nie mcy, Polska, Portugalia (koordynator projektu), Turcja,
Włochy

Rodzaj partnerskiego projektu:
√

Wielostronny Dwustronny
Instytucja pełni funkcję:

Koordynatora
√

Partnera

Nazwa instytucji:
Zespół Szkół nr 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Telefon:
0048324221229

Ulica i nr domu
Mikołowska 19

Kod pocztowy
44-200

Miejscowość
Rybnik

Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Hanna Skowro ńska

Telefon:
607353973

E-mail:
hanna.skowronska@wp.pl

2. Zakres tre ści partnerskiego projektu

2.1. Prosimy o zwięzłe przedstawienie zrealizowanych dzi ałań w ramach projektu partnerskiego i osiągniętych
rezultatów:

Bazując na 8 kompetencjach kluczowych w uczeniu się przez całe życie, pracowano nad metodami, podejściem oraz
koncepcjami, które będą wspierać rozwój kompetencji jako kombinację wiedzy umiejętności oraz postaw właściwych w różnych
kontekstach.
Moduł I
Włochy, Crotone
Zgodnie z wytyczonymi celami projektu wypracowano definicję pojęcia kompetencji kluczowych oraz określono wspólną
terminologię (Włochy) Partnerzy z Niemiec przedstawili możliwości jakie stwarza platforma edukacyjna Moodle
w procesie zarządzania samokształceniem. Zaprezentowano narzędzia służące do zdalnej komunikacji - Web
2.0. Opracowano stronę projektu (koordynator- Portugalia) oraz udzielono koordynatorom uprawnień do edycji :
www.comeniuscossol.wordpress.com
W związku z powyższym rozpoczęto działania mające na celu wykorzystanie platformy edukacyjnej ZS nr 2 w postaci
przygotowania materiałów dla poszerzenia tematyki zajęć szkolnych. www.moodle.2lo.rybnik.pl
Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu, zaprezentowano prace młodzieży ZS nr 2 w Rybniku. Informacje na temat konkursu:
www.2lo.rybnik.pl/images/stories/comenius/konkurs_na_logo_18-10-10.pdf ;
2lo.rybnik.pl/content/blogcategory/82/491/ ; www.comeniuscossol.wordpress.com/students-works/
Partnerzy z Holandii oraz Portugalii zaprezentowali koncepcję uczenia się z wyszczególnieniem pojęcia kompetencji
http://comeniuscossol.wordpress.com/workshops/
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Każdy partner opracował materiały dotyczące tworzenia zadań z uwzględnieniem rozwijanych kompetencji kluczowych.
www.comeniuscossol.wordpress.com/homework/
www.comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/poland.pdf Materiały posłużyły do planowania dalszej pracy.
Moduł II
Wizyta w ZS nr 2 w Rybniku, Polska
Pracowano nad kompetencjami kluczowymi dotyczącymi porozumiewania się w języku ojczystym oraz porozumiewania się
w językach obcych. Przeprowadzono lekcję języka polskiego jako obcego na temat: ,Komunikacja jest łatwa’.
Podczas wieczoru powitalnego, na którym licznie zgromadziła się społeczność szkolna oraz lokalna, uczniowie popisali
się całą gamą umiejętności podczas prezentacji szkoły, miasta oraz swoich talentów artystycznych. Młodzież również
wykazała się kompetencjami językowymi podczas przedstawienia w języku angielskim. Liczba uczniów oraz nauczycieli
zaangażowanych w organizację uroczystości powitania świadczy o szerokim zainteresowaniu jakim cieszy się projekt CoSSOL
; www.comeniuscossol.wordpress.com/reports/
O projekcie CoSSol w prasie oraz w mediach lokalnych:
www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,5791
www.rybnik.pl/__files/rybnicka_02_2011.pdf str.17
Przeprowadzono warsztaty na temat: , Poziomy biegłości językowej przyjęte przez Radę Europy: uczenie się,
nauczanie symulacja oraz ocena’ (Portugalia). Warsztaty gospodarzy bazowały na ukazaniu metody dramy oraz
technik teatralnych jako ćwiczeń budujących motywację w autonomicznym procesie rozwijania kompetencji kluczowych.
http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/
Opracowano referat na temat ,Komunikacja w języku ojczystym wobec zmian współczesnych zachowań komunikacyjnych’
(nauczyciel języka polskiego). http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/communication-in-the-mother-tongue-
facing-changes-in-the-modern-communication-behavior-pl.pdf
Podczas warsztatu opracowywano zadania oparte na kompetencjach kluczowych, studium przypadku: Ja i ty w UE (Holandia)
Kwestionariusz przygotowany przez przedstawicieli Holandii oraz Niemiec przy pomocy platformy Moodle oraz dopracowany
przez cały zespół posłużył do uzyskania obrazu grupy ankietowanych ze szkół partnerskich dla wyznaczenia praktycznych
rozwiązań w procesie wspierania uczniów w nabywaniu poszczególnych kompetencji. W ankiecie wzięło udział 55 uczniów
oraz 5 nauczycieli ze strony polskiej. Wnioski: http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-
questionnaire.pdf Młodzież ZS nr 2 przygotowała prezentacje w języku angielskim dotyczące okolicznych zabytków. Podczas
wycieczki do Pszczyny uczniowie rozwijali kompetencje językowe wcielając się w rolę przewodników prezentując region.
www.comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-second-report.pdf
Młodzież upowszechniała informacje o projekcie w szkole, napisała prace na temat swoich doświadczeń z nauką języka.
Moduł III
Tematyka prac w Perigueux to kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i kompetencje
informatyczne. Przedstawiono
psychologiczne aspekty pracy na platformie e-learningowej, każdy partner przygotował prezentacje dotyczące ww kompetencji
z cennymi wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli. www.comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/cossol-
joint_report_france.pdf www.comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ Strona polska zaprezentowała domino matematyczne.
Spotkania owocowały wymianą doświadczeń edukacyjnych na arenie międzynarodowej co pozwoli odnaleźć europejski wymiar
kształcenia podnosząc jakość pracy naszej szkoły.

2.2. Jakie problemy/przeszkody napotkali Pa ństwo podczas realizacji projektu partnerskiego (o ile mia ły miejsce)? W
jaki sposób zostały one rozwiązane?

W związku z przejrzystym podziałem zadań między partnerów z poszczególnych szkół oraz wsparciem, jakie na każdym etapie
oferuje główny koordynator projektu problemy nie pojawiły się. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem opracowanym
we wniosku.

2.3. Działania związane z mobilno ściami (wyjazdami zagranicznymi)

Minimalna liczba planowanych mobilności (prosimy zaznaczyć odpowiednie pole)
4 8

√

12 24 zredukowana liczba wyjazdów zagranicznych

Zredukowana liczba wyjazdów zagranicznych: 1

0

2.4 Mobilno ści zrealizowane pomiędzy 01.08.10 a 30.06.11 (prosimy do dać wiersze, jeżeli jest to konieczne)

1Zredukowana liczba dotyczy tylko tych beneficjentów, którzy uzyskali zgodę Narodowej Agencji na zredukowanie liczby wyjazdów z powodu uczestniczenia w
wyjazdach osób ze szczególnymi potrzebami.

2Prosimy opisać zrealizowane wyjazdy grupowe i podać liczbę osób uczestnicząca w każdym z nich - pracowników i uczniów.
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Opis wyjazdu zagranicznego 2 Liczba
uczestniczących
pracowników

Liczba
uczestniczących
uczniów

Wizyta w szkole partnerskiej we Włoszech w miejscowości Crotone 9-13.11.2010 r.Cel
główny wizyty: wypracowanie definicji pojęcia kompetencji kluczowych, wspólnej
terminologii. Zapoznanie się z możliwościami jakie stwarza platforma LMS (Moodle).
Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu. Wspieranie rozwoju kompetencji
kluczowych przy pomocy specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń. Wymiana
doświadczeń na arenie międzynarodowej. Działania zaplanowane zgodne z
wytyczonymi we wniosku oraz w planie pobytu przygotowanym przez koordynatora ze
strony Włoskiej. W wyjeździe ze strony polskiej uczestniczyli: nauczyciel matematyki
oraz dwóch nauczycieli języka angielskiego.

3 0

Wizyta w szkole partnerskiej we Francji w miejscowości Perigueux
10-15.05.2011r.Główny cel wizyty to wspieranie kształtowania kompetencji
matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz
informatycznych. Podjęte działania związane były z psychologicznymi aspektami
pracy przy pomocy platformy e-learningowej, omówiono strategie wspierające
autonomiczne uczenie się, ewaluację i ocenianie. Zaprezentowano zadania
algebraiczne, zadania sprawdzające umiejętności matematyczne i logiczne myślenie,
algorytmy; zaprezentowano poziomy biegłości w dziedzinie matematyki, zastosowano
różnorodne metody pracy z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia zadań
z uwzględnieniem uczenia zintegrowanego. W ramach zajęć praktycznych dokonano
oceny produktów pod względem ich walorów i naniesiono wnioski na specjalnie
przygotowane testy. Opracowane wyniki wraz z analizą statystyczną przedstawiono w
formie prezentacji komputerowej. Reprezentanci strony polskiej przygotowali grę -
matematyczne domino. Działania były zgodne z planowanymi we wniosku oraz z
planem pobytu w Perigueux. W spotkaniu stronę polską reprezentowali : nauczyciel
matematyki i technologii informacyjnej oraz nauczyciel języka angielskiego.

2 0

Łączna liczba mobilności 5 0

2.5 Liczba mobilno ści, jakie mają zosta ć zrealizowane do 31 lipca 2012r.
Liczba osób:
9

3. Oświadczenie w imieniu instytucji, która otrzymała dofinans owanie podpisane przez osobę upoważnioną do jej
reprezentowania (uprawniony przedstawiciel organu prowadzącego szkołę) i osobę kontaktową ds. Partnerskiego Projektu
(dyrektor szkoły/placówki).

„My, niżej podpisani, oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym Raporcie Postępów są zgodne z naszą najlepszą
wiedzą.”

Data:................................................ Data:................................................

Miejscowość:................................................ Miejscowość:................................................

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:
Imię i nazwisko uprawnionego przedstawiciela organu
prowadzącego szkołę:

................................................................................................ ................................................................................................

Podpis dyrektora szkoły/placówki: Podpis

Pieczęć instytucji: Pieczęć instytucji:
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