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FIND YOUR BALANCE 

 

 
W Szkole Podstawowej w Mysiadle realizowany jest projekt „Find Your 

Balance” wspierany z funduszy programu Erasmus+. Projekt zaplanowany 

jest na okres od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku. 

 

 
Kraje uczestniczące w projekcie: 

Polska (koordynator), Macedonia, Estonia, Niemcy 

Czas trwania: 2 lata – 01.09.2017 – 31.08.2019 

Wiek uczestników : 11-12 lat  

Zespół nauczycieli współpracujących przy projekcie: Karolina Kasperska 

(koordynator), Agata Cieniek, Agata Karas, Maja Leszczyńska, Ewelina 

Perkowska, Łukasz Trochimiak 
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W ramach projektu grupa uczniów będzie brała udział w wymianie 

międzyszkolnej ze szkołami z Niemiec, Estonii i Macedonii.  

Plan wyjazdów uczniów (każdorazowo 6 uczniów) : 

Jesień 2017 – Macedonia (Skopje)  

Wiosna 2018 – Estonia (Tartu) 

Jesień 2018 – Polska 

Wiosna 2019 – Niemcy (Loxstedt) 

Uczniowie, którzy będą udział w wyjazdach będą zobligowani przyjąć pod swój 

dach uczniów z Niemiec, Macedonii i Estonii, którzy odwiedzą nas na jesień 

2018. Każdy wyjazd będzie trwał około tygodnia. Udział w programie jest 

całkowicie bezpłatny.  
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Grupa projektowa 

W naszej szkole grupa projektowa spotykać się będzie co dwa tygodnie na 

zajęciach, podczas których będzie: 

 - uczyć się, jak wykorzystywać urządzenia mobilne do autoprezentacji i nauki 

języka angielskiego, 

- poznawać kulturę krajów współuczestniczących w projekcie, 

- pracować nad stworzeniem ciekawych miejsc w szkole do spędzania przerw 

jako alternatywy dla grania w gry na telefonach komórkowych, 

- dowiadywać się, jakie negatywne skutki niesie ze sobą nadużywanie telefonów 

komórkowych i jak można przeciwdziałać uzależnieniu od nich. 

 

 

 

Przebieg projektu i rezultaty współpracy można śledzić na stronie: 

- na stronie na Facebook’u:  

https://www.facebook.com/Find-your-balance-148598962412070/ 

- na stronie : 

http://erasmus.loxfactory.de/ 

 

  

mailto:sekretariat@spwmy.edu.pl
http://www.mysp.edu.pl/
https://www.facebook.com/Find-your-balance-148598962412070/
http://erasmus.loxfactory.de/

