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W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. Mariana Re-

jewskiego w Stołcznie, jako jedna z nielicznych szkół 
w Polsce, zdobyła akredytację w programie Erasmus +. 
Dzięki temu przedsięwzięciu nauczyciele i uczniowie 
będą mogli przez najbliższe 5 lat korzystać z uprosz-

czonej formy zdobywania grantów na organizację 
mobilności zagranicznych. Do tej pory w roku szkol-
nym 2021/22 w 11 zagranicznych kursach językowych  
i szkoleniach metodycznych na Malcie i we Włoszech 
wzięło udział 9 nauczycieli, a 22 uczniów wraz z 4 
opiekunami uczestniczyło w krótkoterminowej grupo-

wej mobilności w Toskanii. Na zorganizowanie tych 
działań szkoła otrzymała 47 050 Euro ze środków pro-

gramu Erasmus+.
Nauczyciele podczas 5-dniowych kursów języ-

kowo-metodycznych, oprócz rozwijania umiejętno-

ści komunikacji w języku angielskim we współpracy  
w międzynarodowych grupach, doskonalili swój warsz-

tat komputerowy. Poznali wiele użytecznych aplikacji 
tworząc zajęcia i projekty graficzne z użyciem narzę-

dzi: Canva, Ed Puzzle, Animoto, Genially, Wordwall, 
Goosechase i Flipped Classroom. W czasie wyjazdów 
zagranicznych znaleźli też czas na poznanie walorów 
turystycznych Malty i Włoch.

W czasie ostatniego wyjazdu (12-18.06.2022) 
polscy i włoscy uczniowie brali udział w plenerowych 
zajęciach komunikacyjnych z języka angielskiego.  
W mieszanych grupach wspólnie rozwiązywali zadania 
w przygotowanych przez nauczycieli grach ulicznych  
w miastach Toskanii: Montepulciano, San Gimi-
gnano, Siena, Florencja, Piza i Chianciamo Terme.  

Nauczyli się, jak współdziałać, wykorzystując na-

jnowsze technologie komunikacyjne (do wykonania za-

dań potrzebowali internetu i telefonów komórkowych). 
Komunikację jezykową mogli rozwijać już wcześniej, 
bo wielu z nich przed wyjazdem wymieniało e-maile  
z włoskimi rówieśnikami ze szkoły w Montepulcia-

no. Uczestnicy mobilności poznali też uroki spędzania 
wolnego czasu przy międzynarodowych grach kar-
cianych i planszowych (Uno i Rummicub).

Dzięki programowi Erasmus+ w mobilności edu-

kacyjnej mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani 
uczniowie, a jedynymi warunkami udziału było bardzo 
dobre zachowanie oraz umiejętność podstawowej ko-

munikacji w języku angielskim.
Uczestnikom najbardziej podobało się rozwiązy-

wanie zadań w plenerowych grach ulicznych, kontakt 
z włoskimi rówieśnikami, najlepsze na świecie włoskie 
Gelato oraz niespodziewana kąpiel w ciepłym morzu.

Na stronie internetowej szkoły (spstolczno.pl) 
w zakładce Erasmus zapraszamy do obejrzenia krótkich 
relacji z wyjazdów. W odniesieniu do zrealizowanych 
w tym roku mobilności rzeczywiście można potwi-
erdzić hasło reklamowe programu: „Erasmus+ zmienia 
życie, otwiera umysły”.
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