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Szkoły współpracujące 

Polska                Hiszpania

San Asensio w samym sercu 

regionu La Rioja.

La Salle La Estrella



Projekt będzie obejmował współpracę z 

hiszpańską szkołą La Salle La Estrella 

położoną w miasteczku San Asensio w 

samym sercu regionu La Rioja. Jest to 

niewielka szkoła prywatna o profilu 

ogólnokształcąco – zawodowym 

ukierunkowanym na uprawę winorośli i 

hodowlę zwierząt. Szkoła liczy ok. 100 

uczniów w wieku 12- 16 lat i zatrudnia 12 

nauczycieli. 



Czas trwania projektu:

1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.
Cele projektu:

-Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego programu 
nauczania przedmiotów przyrodniczych i poprzez jego wdrożenie 
poprawa wyników nauczania i wykształcenie wśród uczniów zdrowych 
nawyków żywieniowych, w tym wpływu żywienia na zapobieganie 
chorobom nowotworowym.

-Projekt ten pozwoli podnieść kompetencje uczniów naszych szkół z 
zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, co 
zaowocuje lepszymi wynikami na egzaminach zewnętrznych.

-Wymiana uczniowska wzbogaci słownictwo, sprawi, że młodzież będzie 
miała kontakt z żywym językiem w codziennych sytuacjach, będzie 
miała okazję zaznajomić się z kulturą i zwyczajami krajów 
partnerskich. 

-Celem projektu jest również poszerzenie umiejętności interpersonalnych, 
w tym pracy w zespole, zarządzania czasem, korzystania z 
różnorodnych technik informacyjnych.



Działania 

Chcemy pokazać uczniom, w jaki sposób 

obliczyć bilans energetyczny dziennej dawki 

spożycia produktów, jak stworzyć zdrowy 

jadłospis zawierający wszystkie niezbędne 

elementy z uwzględnieniem nawyków 

żywieniowych Polski i Hiszpanii.

jak również tygodniowe wymiany uczniowskie,

dwie w Hiszpanii i dwie w Polsce. 

Pierwsza z nich to wyjazd 8 uczniów do szkoły 

hiszpańskiej w listopadzie 2017. 



Harmonogram działań w

I semestrze 

1.Wrzesień 2017

- każda szkoła rozpowszechni informacje na 

temat projektu i rekrutacji uczniów, zebranie dla 

rodziców i uczniów zainteresowanych projektem

- ankieta o zdrowym stylu życia w obu szkołach

- stworzenie planu działania w sytuacjach 

kryzysowych

- rekrutacja

- szkolenie z obsługi platformy eTwinningowej



2. Październik 2017

- opracowanie zasad zdrowego żywienia i 
nawyków żywieniowych w Polsce i Hiszpanii

- zebranie materiałów do pierwszej części filmu  
o nawykach żywieniowych obu krajów

- przygotowanie szkoły hiszpańskiej do wizyty 
Polaków (przygotowanie lekcji, scenariusza 
zajęć integracyjnych i terenowych, zebranie z 
rodzicami uczniów goszczących)

- przygotowanie kulturowe uczniów przed 
wyjazdem 

- spotkanie z rodzicami i wyjeżdżającymi 
uczniami (zasady BHP, umowy)

- upowszechnianie (blog, facebook, witryna 
szkoły)



3. Listopad 2017

- uprawa ogródka warzywnego i winorośli

- prezentacja nawyków żywieniowych obu 

krajów, nakręcenie pierwszej części filmu

- upowszechnianie (blog, facebook, 

witryna szkoły)

4. Grudzień 2017

- ewaluacja dotychczasowych zadań w 

obu szkołach



Opiekunowie projektu
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