
Tytuł przedsięwzięcia PIRAMIDA KSIĄŻEK-Піраміда книг 
Terminy realizacji październik 2019 – czerwiec 2020 

Cel ogólny: 
promocja literatury polskiej oraz ukraińskiej poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
wśród młodzieży, współpraca między różnymi instytucjami oświatowymi  
i szkołami w Polsce i w Ukrainie. 
Cel szczegółowe: 
wprowadzenie młodzieży w świat literatury, wyzwalanie w uczniach aktywności  
i kreatywności w pracach łączących czytanie z warsztatami praktycznymi, integrowanie grupy 
przez wspólną pracę i zabawę, zachęcenie uczniów do poznawania rówieśników 
i zawierania przyjaźni, rozwijanie umiejętności: komunikowania się w języku obcym, 
dzielenia się informacjami, współpracy przez Internet, zwiększenie umiejętności uczniów  
w zakresie bezpiecznego wykorzystania technologii komunikacyjno – informacyjnych (TIK), 
także poprzez platformy – eTwinning, pogłębienie zrozumienia i wiedzy uczniów na temat 
kraju sąsiada, jego kultury, codzienności szkolnej, przezwyciężenie barier kulturowych i 
językowych. 

Forma realizacji: 16 lekcji bibliotecznych. Liczba nauczycieli: 5. Liczba uczniów: 44. 

Uczestnicy 
przedsięwzięcia  
 

uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Moniuszki nr 12 w Koninie oraz Комунальний заклад Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Łuck 

Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki nr 12 w Koninie 

Wykonawcy Karola Glasner, Agnieszka Jarolewska  

Współpraca 
 Wołyńska Biblioteka Regionalna dla młodzieży 

Oksana R, Zoya K. - Волинська обласна бібліотека для юнацтва 

Źródło finansowania brak 

Informacje  
o przebiegu 
realizowanego 
przedsięwzięcia  

Główne założenia oraz zaplanowane formy działań zostały 
zrealizowane. Cele projektu zostały osiągnięte: Zajęcia były 
prowadzone równocześnie w dwóch szkołach za pomocą narzędzi 
internetowych. Łącznie 10 spotkań: 14 lekcji stacjonarnych,  
2 lekcje zdalne.  

Kierunek polityki 
oświatowej państwa 

Program wpisywał się w kierunki polityki oświatowej państwa: 
wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych. 
rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

Wnioski z ewaluacji 
/informacje zwrotne/ 

Zostały zrealizowane najważniejsze założone cele 
przeprowadzonego projektu, młodzież zaangażowała się  
w prace na lekcji bibliotecznej, uczestnicy projektu chcą 
kontynuować współpracę. 

Upowszechnienie 
przedsięwzięcia 

Wpisy na stronie i FB szkoły oraz placówki oświatowej, strona 
www projektu, platforma edukacyjna e-twinning 

Opracowały: Karola Agnieszka Glasner, Agnieszka Jarolewska. 


