
Obchody Erasmus Days 2021 w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Wadowicach 
 

 

W bieżącym roku szkolnym Zespół Projektowy realizujący projekty 

Erasmus+: "Uczyć - ciekawiej, nowocześniej, efektywniej" (Akcja 1) i 

"European Cultural Heritage out of the classrooms - E.C.H.O" (Akcja 2) 

zorganizował obchody Erasmus Days organizując kilka atrakcji dla 

uczniów, o których przez cały tydzień informowaliśmy na Facebooku 

szkoły:  

 

 

11.10.2021: Ogłosiliśmy konkurs internetowy "Fotka z Erasmusem" - 

zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia z dekoracjami 

przygotowanymi na Erasmus Days przez p. Jerzego Kozaka i w dniu 

15.10. 2021 zamieszczenie go w komentarzu na stronie szkoły. 

Losowanie nagród ufundowanych przez LGD Wadoviana odbyło się 20. 

października.  

https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/2021/10/obchody-erasmus-days-2021-w-szkole.html
https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/2021/10/obchody-erasmus-days-2021-w-szkole.html
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448


 

 
12.10.2021: Hasłem tegorocznego święta Erasmus Days są "Nasze języki" - "Our languages", 

dlatego połączyliśmy je ze z Międzynarodowym Dniem Języków Obcych, obchodzonym we 

wrześniu. Wtedy też uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego 

wykonali dekoracje ukazujące bogactwo języków świata. Obecnie przygotowujemy się do 

spotkań online z zaprzyjaźnionymi szkołami zagranicznymi. Tematem spotkań będą oczywiście 

języki, stanowiące dziedzictwo kulturalne każdego narodu. 

 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448


 
 

 
 

 
 

13.10.21021: Z okazji Erasmus Days przygotowaliśmy niespodziankę dla klientów sklepiku 

szkolnego prowadzonego przez Spółdzielnię Uczniowską "Raz, dwa, trzy". W piątek (15 

października 2021r.) każdy uczeń, który dokona zakupu posługując się zwrotami w języku 

angielskim otrzyma słodką niespodziankę ! Akcja "Sweet Erasmus" ma na celu zachęcenie 

uczniów do nauki języków obcych i stosowania ich w praktyce. Dla ułatwienia, w sklepiku 

wywiesiliśmy "ściągawkę" oraz nazwaliśmy produkty w języku angielskim.  

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448


 
 

14.10.2021: W tegorocznej edycji Erasmus Days skupiamy się na językach, gdyż stanową ważny 

element kultury. Dlatego też ozdobiliśmy wejście powitaniami w 8 językach, którymi posługują 

się uczniowie naszej szkoły. "Dzień dobry" oprócz wersji polskiej napisaliśmy w języku 

angielskim, niemieckim, urdu, francuskim, białoruskim, ukraińskim i portugalskim.  

 

 
 

 

Zwieńczeniem aktywności związanych z językami obcymi będą 

spotkania online z zaprzyjaźnionymi szkołami zagranicznymi, które 

planowane są w listopadzie 2021 roku. 

Opr. Iwona Majkowska - Kochan (koordynator projektów Erasmus+) 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8415688509206795801/2434877873978681448

