
Anna Brzezińska-Czerska: Pięć szkół, sześć krajów, dwa lata działań, jeden 
temat. Na czym polegała wymiana międzynarodowa w ramach projektu 
„Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne”?
Anna Sułek: Jej głównym założeniem było przygotowanie materiałów 
i wypróbowanie scenariuszy lekcji opartych na nauczaniu dwujęzycznym.  
Nie mieliśmy żadnych doświadczeń w tym zakresie. Za to szkoła z Chorwacji  
miała tak duże, że mogła nadawać specjalistyczne uprawnienia w tej dziedzinie. 
Dla nas ta wymiana była przede wszystkim czasem nauki, podpatrywania.

W projekcie każda ze szkół pracowała z matematyką?
Każdy mógł sobie wybrać własny przedmiot. Szkoła z Łotwy opracowywała bliskie 
nam scenariusze z matematyki oraz biologii, szkoła z Włoch skupiła się na historii 
sztuki. Włosi w ogóle kładą duży nacisk na nauczanie humanistyczne, ale z nauka-
mi ścisłymi też sobie dobrze radzą, co sprawdziłam, prowadząc dla nich zajęcia.

Beata Karwowska: Jak narodził się pomysł nawiązania współpracy 
międzynarodowej?
Wszystko zaczęło się od nieszczęśliwego wypadku, który zmusił mnie  
do dłuższej przerwy w życiu zawodowym. Nie potrafiłam leżeć w domu 

Najmocniejsze przeżycie
Pierwszy wyjazd zagraniczny. Była to wizyta 
studyjna w Budapeszcie w 2011 r. i od niej zaczęła 
się moja przygoda z programami unijnymi. Byłam 
jedyną Polką w kilkunastoosobowej grupie i nie 
mogłam liczyć na to, że ktoś powie za mnie  
po angielsku to, co ja najpierw powiem po polsku

Wspólny 
mianownik
Na koncie ma mnóstwo projektów partnerskich 
Erasmusa+ i ani jednej wątpliwości:  
współpraca międzynarodowa to doskonała  
okazja, by pokonać swoje słabości  
i poprawić warsztat

ANNA SUŁEK 
zastępca dyrektora Zespołu  
Szkół Elektronicznych i Licealnych  
w Warszawie

Pomysłodawczyni licznych projektów 
partnerskich zrealizowanych w ramach 
programów eTwinning, Comenius 
i Erasmus+ w sektorach Edukacji szkolnej 
oraz Kształcenia i szkoleń zawodowych. 
Za ich pomocą od kilkunastu lat ociepla 
wizerunek królowej nauk – matematyki. 
I robi to z dużym powodzeniem – udział 
uczniów w projektach przekłada się  
na wyniki matur. FO
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Współpraca  
szkół i partnerstwa 
strategiczne

Akcja 2. umożliwiała polskim instytu-
cjom realizowanie dwóch typów projek-
tów: współpracy szkół oraz partnerstw 
strategicznych na rzecz edukacji szkolnej. 
Pierwsze polegały na współdziałaniu 
placówek z różnych krajów nad wspólnym 
tematem bądź problemem do rozwiąza-
nia. Elementem tych przedsięwzięć były 
wymiany grup uczniów, służące promo-
waniu tolerancji i idei włączenia społecz-
nego, a także zwiększaniu świadomości 
kulturowej, motywacji i zaangażowania 
w proces uczenia się. Tego rodzaju projek-
ty trwały zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy, 
a długoterminowe przedsięwzięcia nawet 
do trzech lat. Współpracę mogły nawią-
zywać szkoły, przedszkola oraz ośrodki 
prowadzące szkoły, realizujące obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki.

Partnerstwa strategiczne polegały  
natomiast na międzynarodowej współpra-
cy placówek edukacyjnych, władz lokal-
nych lub regionalnych odpowiedzialnych  
za oświatę oraz innych organizacji 
działających na rzecz edukacji szkolnej 
(instytucje badawczo-rozwojowe, fundacje, 
stowarzyszenia). Celem działań było  
wprowadzenie długofalowych zmian  
wszędzie tam, gdzie było to niezbędne  
do zapewnienia wysokiej jakości kształce-
nia. Partnerstwa, nawiązywane na okres 
od 12 do 36 miesięcy, mogły dotyczyć:
 » innowacji – mając na celu wytworzenie 
i propagowanie nowych rozwiązań;
 » wymiany dobrych praktyk – służąc 
wzmocnieniu działań międzynarodowych 
oraz wymianie metod, praktyk i idei.

W mijającej perspektywie o dofinan-
sowanie współpracy szkół oraz partnerstw 
strategicznych ubiegano się ponad  
2,5 tys. razy.

bezczynnie. Przypomniałam sobie o szkoleniu z eTwinningu, na którym kiedyś 
byłam, i o którym miałam poczytać więcej, gdy znajdę czas. Udało mi się nawią-
zać współpracę międzynarodową. Wcześniej przed rozpoczęciem takich działań 
powstrzymywała mnie bariera językowa – przekonanie, że nauczyciel ma być 
wzorem dla uczniów i mówić perfekcyjnie. Rozwiały się obawy dotyczące języka, 
wzrosła za to motywacja do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Maciej Zasada: Współpracuje Pani z wieloma szkołami w Europie. Czy jest 
jakiś wspólny mianownik, który łączy te działania?
Pytanie matematyka o wspólny mianownik jest dosyć ryzykowne, więc 
odpowiem wprost: dla mnie jest to matematyka. Od pierwszego projektu szukam 
sposobu, aby „przemycić” jak najwięcej matematyki w realizowanych działa-
niach, zdobyć jak najwięcej doświadczeń w zakresie dydaktyki matematyki i aby 
uczniowie realizujący projekt sami „odczarowali” tę dziedzinę.

B.K.: Czy uczniowie reagują również poprawą wyników w nauce?
Tak, rocznik, który realizował pierwszy projekt z programów zarządzanych przez 
FRSE, uzyskał bardzo dobre wyniki na maturze z matematyki, co jest bardzo 
satysfakcjonujące. Szkoła cieszy się także coraz większą popularnością wśród 
kandydatów. Kilka lat temu udało się nam uzyskać srebrną odznakę „Perspektyw”.

A.B.-C.: Co w samej integracji między partnerami projektów jest największym 
wyzwaniem?
Polskie grupy często mają kompleksy. Obawiają się o swoje kompetencje języko-
we: że gorzej niż inni mówimy po angielsku, że się nie dogadamy. To mit, którego 
nieprawdziwość można udowodnić już na etapie przygotowań do projektu, 
współpracując z nauczycielami języka angielskiego, którzy na lekcjach pokazują 
uczniom: „Zobaczcie, skoro bez problemu komunikujecie się podczas ćwiczeń 
w klasie, spokojnie dacie sobie radę w rozmowie z obcokrajowcami”. Uczniowie 
mają też obawy związane z zakwaterowaniem. Podczas wymiany gości się 
w swoich domach rówieśników z innych krajów. Wśród naszych uczniów pojawia 
się często pytanie: „Czy moje dwupokojowe mieszkanie na pewno spełni oczeki-
wania gości?”. Tak, spełni. To tylko zakwaterowanie, a nie istota projektu.

A.B.-C.: Jak przekłada Pani zdobyte doświadczenia na nowe działania?
Wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Realizujemy też wieloletni projekt 
„Nowe ścieżki w matematyce”, w którym skupiamy się na matematyce specjali-
stycznej. Biorą w nim udział uczniowie szkół technicznych z Portugalii, Bułgarii, 
Cypru i Włoch. Doświadczenia zdobyte w poprzednich działaniach sprawiły, 
że po raz pierwszy zostaliśmy liderem, a nie tylko partnerem. To dla nas nowe 
doświadczenie, a przede wszystkim nowe wyzwanie.

Czego warto spróbować
Zamiany ról uczeń–nauczyciel. Podczas wyjazdów, 
gdy możemy wyjść z zajęciami poza szkolne 
ramy, uczniowie bardzo chętnie wcielają się 
w rolę nauczyciela i dzielą się swoją wiedzą 
w bardzo profesjonalny i ciekawy sposób 
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