
Piękne podsumowanie Erasmusa 
 

 22 listopada 2018 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem miało miejsce podsumowanie projektu 

Erasmusa + "Nić Ariadny - jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu wielorakich możliwości 

kształcenia". Projekt ten realizowany był w ramach programu "Akcja 2. Partnerstwa strategiczne" Erasmus 

+.  

 W mającym formę konferencyjną spotkaniu wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas 

szkół podstawowych z gminy Jeżowe. Towarzyszyli im opiekunowie a także dyrektorzy szkół: Katarzyna 

Sudoł z Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum, Anna Piędel ze Szkoły Podstawowej w Groblach i Grzegorz 

Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze. Ponadto w auli zasiedli uczniowie Zespołu Szkół 

w Jeżowem, a w głównej roli wystąpili uczestnicy międzynarodowej wymiany związanej z projektem.  

 Projektowe przedsięwzięcia z udziałem naszej szkoły koordynowała nauczycielka języka 

niemieckiego Elżbieta Łagocka-Mękal, w ubiegłym roku szkolnym jej zadania realizowała zaś druga 

nauczycielka tego przedmiotu Marta Kossak-Dec. Opiekunkami zagranicznych wyjazdów w ramach 

projektu Erasmusa + były także nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Kołodziej i Joanna Wilczyńska 

ucząca języka niemieckiego.  

 Wszystkich uczestników konferencji w imieniu dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem - Stanisława 

Haducha, powitał polonista Ryszard Mścisz. Następnie zabrała głos szkolna koordynatorka projektu, która 

obszernie i ciekawie opowiedziała o przebiegu trwającej ponad 2 lata wymiany. Wszyscy poznali założenia 

programowe, istotę projektu "Nić Ariadny", kolejne przedsięwzięcia realizowane przez uczniów i 

opiekunów, dowiedzieli się o korzyściach wynikających z tej międzynarodowej wymiany. Elżbieta Łagocka 

zapoznała także uczestników konferencji z istotą wymiany Erasmus + i innych tego typu przedsięwzięć o 

wymiarze międzynarodowym. Podziękowała także innym osobom, które wspierały nauczycielki języków 

obcych bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, między innymi dyrektorowi Stanisławowi 

Haduchowi i angliście Markowi Piśko. 

 Bardziej konkretna, wsparta materiałami audiowizualnymi prezentacja kolejnych wyjazdów w 

ramach Erasmusa + i zadań realizowanych w kolejnych dniach projektowych w Lehrte (Niemcy), 

Kecskemet (Węgry), Jeżowem i Ventspils (Łotwa) została ładnie przestawiona przez uczniów - uczestników 

"Nici Ariadny". Wykorzystując prezentację multimedialną odtwarzaną przez panią Elżbietę Łagocką-Mękal 

i ucznia Kacpra Szewczyka, opowiedzieli o tym Katarzyna Drabik, Natalia Boguń i Paweł Sowa. 

Prezentacja została wzbogacona filmami na temat wymiany, nakręconymi przez uczniów: Kacpra 

Szewczyka i Adama Chudzika.  

 Finalnym zadaniem projektowym i trwałym jej efektem była specjalna strona internetowa, która 

właśnie została uruchomiona. Opowiedział o niej i zaprezentował szereg zakładek owej strony Kacper 

Szewczyk. Projekt właściwie został zamknięty, pozostał jeszcze jedynie wyjazd do Brukseli, gdzie zostanie 

on podsumowany - na forum Parlamentu Europejskiego zostanie także zaprezentowana owa strona 

internetowa.  

 Wszystkiego szkoły, które uczestniczyły w konferencji otrzymały pięknie wydane, bogato 

ilustrowane albumy, które podsumowywały całą wymianę Erasmusa +, wszyscy uczniowie otrzymali także 

w prezencie specjalne magnesy. Czekał jeszcze na uczestników konferencji - uczniów i ich opiekunów - 

poczęstunek i możliwość wymiany zadań, porozmawiania z uczestnikami projektu.  

 


