
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum im Królowej Jadwigi

w Jerzykowie



Zespół Szkół im Królowej Jadwigi od 2008 roku
bierze aktywny udział w projektach
międzynarodowych i partnerstwie szkół.

�wizyta w gimazjum 
w Pyrgetos, Grecja

�- projekt eTwinning
�-projekt Comenius
�-projekt Wasser-Woda



W maju 2008 roku grupa gimnazjalistów
wraz z nauczycielami 
złoŜyła wizytę w gimnazjum
w Pyrgetos.



� Wymiana doświadczeń 
edukacyjnych

� Nawiązanie kontaktów z 
rówieśnikami



� W styczniu 2009 nasi gimnazjaliści przystapili do 
projektu eTwinning on line „ Stereotypy narodowe RED 
Removing Emotional Distance”.

� Partnerzy:
- Gabriele Von Bulow Oberschule, Berlin
- Liceo Scientico Castalanietta, Sycylia

� Język projektu: angielski

� Projekt nagrodzony certyfikatem jakości eTwinnig oraz 
Krajową Odznaką Jakości



� Przez kilka miesięcy uczniowie analizowali panujące  
w polskim społeczeństwie stereotypy dotyczące  
Niemców i Włochów poprzez:
eseje 
dyskusje na forum  
ankiety  
kampanię przeciw stereotypom 
narodowym 
oraz poznawali nowych przyjaciół 
ćwiczyli praktyczną znajomość 
języka angielskiego.





� W latach 2009-2011 uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół w Jerzykowie brali udział projekcie Comenius „ 
Tous Amis” – „Wszyscy przyjaciółmi”.

� Szkoły partnerskie:

- Ies Maria Enriquez, Gandia, Hiszpania
- 2 Gymnasium De Kavala, Kavala, Grecja
- G.S. Rakovski, Burgas, Bułgaria
- Lycee Polyvalent Le Rebours, ParyŜ, Francja
- Deutsch-Luxemburgisches Lyzeum, Perl, Luxemburg

� Język projektu : francuski







Hiszpania                         Grecja



Francja                                    Bułgaria





� Nauczyciele i uczniowie poznali szkoły i systemy 
edukacyjne krajów partnerskich

� Uczniowie poprawili swoją znajomość języków 
obcych 

� Poznanie codziennego Ŝycia i kultury innych krajów, 
nauka tolerancji 

� Nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami poprzez 
wspólne warsztaty i spotkania

� Wymiana dobrych praktyk pedagogicznych
� Poznanie historii i geografii krajów partnerskich



eau- Wasser-woda









Spotkanie uczestników z władzami 
Montfort

W sierpniu 2011 roku  młodzieŜ z 
Jerzykowa, Marktheidenfeld i 

Montfort realizowała druga część 
trójstronnego projektu „eau-

Wasser-woda” spotykając się tym 
razem w Niemczech.

W smoczej łodzi na rzece Men



Michał Podsada, Burmistrz MiG Pobiedziska oraz 
Alina Mańka, Dyrektor ZS w Jerzykowie spotkali się

z uczestnikami projektu oraz wręczyli 
okolicznościowe upominki.



ZS w Jerzykowie wraz z Gminą Pobiedziska będą 
gościli uczestników trzeciego spotkania w ramach 

projektu „ eau-Wasser-woda” w  sierpniu 2012 roku.

Eau-Wasser-woda w PobiedziskachPobiedziskach




