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1. WYMAGANIE 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wykorzystanie zasobów "Cyfrowej szkoły" do przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie 
informacyjnym oraz tworzenie warunków do rozwoju umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim i języku niemieckim. 

 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 
i wykorzystania informacji z różnych źródeł na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, 
- rozwijanie umiejętności językowych, kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec 
innych kultur poprzez aktywną współpracę z wieloma szkołami europejskimi w ramach realizacji 
poszczególnych edycji programu Comenius. 

 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 



Dzięki udziałowi w programie "Cyfrowa szkoła" oraz skutecznym działaniom w zakresie bogacenia bazy 
placówka dysponuje nowoczesną, stacjonarna pracownią komputerową oraz 4 mobilnymi pracowniami 
informatycznymi. Posiada 17 zestawów multimedialnych z tablicami interaktywnymi we wszystkich salach 
lekcyjnych, świetlicy szkolnej oraz centrum multimedialnym.  
W związku z tym nauczyciele mają możliwość stałego unowocześnienia realizacji procesu edukacyjnego, 
np. w klasach I-III korzystają z e-booków, natomiast w klasach IV-VI  z podręczników elektronicznych. 
Ponadto powszechne jest wykorzystanie różnorodnych programów komputerowych, m.in. TascMagic, 
Matlandia, Histlandia, Ruś w gąszczu zawodów, platformy moodle oraz prowadzenie większości zajęć 
z wykorzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnej.  
Szkoła uczestniczyła w 3 kolejnych projektach programu Comenius – „Współpraca szkół europejskich przy 
użyciu technik informacyjno-komputerowych, „Poznanie tradycji świątecznych, jako element pogłębiający 
przyjaźń pomiędzy krajami europejskimi”, „Bardziej zielone szkoły dla bardziej zielonej Europy”.  
Dzięki kilkuletniej współpracy z wieloma szkołami europejskimi polegającej, m.in. na wizytach roboczych 
i studyjnych, wideokonferencjach, wymianie uczniów wzbogacona i uatrakcyjniona została oferta 
edukacyjna szkoły. Współpraca ta był też okazją do promowania edukacji interkulturowej, nauki języka 
angielskiego i języka niemieckiego, w tym przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Upowszechniano też własne rozwiązania metodyczne, a także wykorzystano 
rozwiązania stosowane przez nauczycieli innych krajów europejskich w pracy z uczniami podczas lekcji.   
 
 

 

 

5. EFEKTY 

Efektem powszechnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas zajęć są 
wysokie umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania i korzystania z informacji niezbędnych do 
opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz wykraczających poza 
podstawę. Uczniowie uzyskują bardzo wysokie i wysokie wyniki nauczania, o czym świadczą wyniki 
sprawdzianu w klasie VI oraz tytuły laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez kuratora 
oświaty, a także wysokie lokaty w licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, 
międzynarodowym. 
Udział w programie "Comenius" znacząco wpłynął na podniesienie poziomu umiejętności w zakresie 
języka angielskiego i języka niemieckiego oraz dał możliwość praktycznego wykorzystania tych 
umiejętności podczas wyjazdowych spotkań roboczych w szkołach partnerskich, a także w trakcie 
wideokonferencji. Ponadto uczniowie poznali kulturę i zwyczaje innych krajów europejskich.  
Efektem podsumowania III edycji programu Comenius - "Bardziej zielone szkoły dla bardziej zielonej 
Europy" jest publikacja pt. "Greener Schools for Greener Europe". 
Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach przyznano tytuły: „Szkoła Dobrych Praktyk”, 
„Szkoła Odkrywców Talentów”, „Super Szkoła”. 
 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym jest działaniem kompleksowym do 
realizacji, którego niezbędne jest odpowiednie wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i 
multimedialny oraz wykorzystywanie go na zajęciach z różnych przedmiotów przez wszystkich nauczycieli. 
Możliwość praktycznego wykorzystania języka obcego jest skuteczną motywacją do podnoszenia przez 
uczniów kompetencji językowych. 
 



 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Publikowanie ww. informacji na stronie internetowej szkoły oraz wymiana doświadczeń  w ramach 
lokalnej sieci współpracy szkół uczestniczących w programie "Cyfrowa szkoła". 
W szkole utworzony został blog, na którym prezentowane są prace uczniów i filmy wykonane podczas 
zajęć.  
Ponadto w wyniku podsumowania III edycji programu Comenius - "Bardziej zielone szkoły dla bardziej 
zielonej Europy" powstała publikacja pt. "Greener Schools for Greener Europe". 
 

 

 

 


