
 

Technology from everyone to everyone and each 

one of us - Erasmus+ KA2 

W dniach 24.05.2022 do 28.05.2022 troje nauczycieli naszej Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy nr 2: pani Joanna Kazimierczuk, pani Marzena 

Klukiewicz oraz pani Marta Frąckowiak uczestniczyły w wyjeździe 

szkoleniowym do hiszpańskiego miasta Leon. 

Projekt TEC++US2 organizowany przez nauczycieli z centrum 

edukacyjnego, przy współpracy innych organizacji, takich jak Iicibe i Oficjalna 

Szkoła Języków Astorga,  w ramach programu Erasmus+ odbyły się prelekcje, 

warsztaty i debaty na temat technologii i jej wielu zastosowań w nauczaniu. Od 

wirtualnej rzeczywistości i druku 3D po naukę języków obcych za pomocą 

innowacyjnych aplikacji. 

 

 
 

W projekt zaangażowani są przedstawiciele różnych narodowości Europejskich 

tj.: Polska, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Grecja, Bułgaria oraz 

Rumunia.  

 



 
 

Polska - Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie 

Portugalia - ETIC_Algarve & SIPE;  

Bułgaria - Bułgarska Agencja Rozwoju;  

Rumunia - Gimnazuala „Constantin Gheorghita” Podari;  

Grecja - Centrum Edukacji i Innowacji;  

Włochy - Associazione N.E.T Networking Edukacja Szkola Biznesu;  

Słowenia - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wolontariatu Nowo Mesto; 

Hiszpania - IES Juan del Enzyna 

 

Zakres współpracy obejmuje szereg spotkań w odstępie około 2 lat podczas, 

których wyselekcjonowani przedstawiciele współpracują ze sobą, debatują oraz 

wymieniają się pomysłami jak i doświadczeniem w ramach tworzenia aplikacji 

wykorzystującej piktogramy. Współpraca z Collegium Balticum poszerza 

horyzonty oraz otwiera wiele możliwości dla Nauczycieli oraz terapeutów w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Szczecinie. Dlatego 

kontynuacja udziału w projekcie jak i podejmowanie współpracy przy 

kolejnych, jest niezwykle istotnym aspektem w osiąganiu celów edukacyjnych 

oraz rozwoju naszej placówki. 

 



 
 

Projekt „Technologia od wszystkich do każdego z nas 2.0” jest częścią 

kluczowych działań KA201 w ramach programu Erasmus+ i polega na 

strategicznych partnerstwach w zakresie innowacji oraz wymianie dobrych 

praktyk mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów w ramach 

edukacji oraz szkoleń w sektorach młodzieżowych. 

 

 



 

Praca ta jest kontynuacją poprzedniej, która otrzymała najwyższą ocenę w 

ocenie projektów Erasmus KA201 przez agencję europejską, ceniącą jej 

innowacyjny charakter. Stworzono interaktywną aplikację z piktogramami i 

głosami w językach uczestniczących krajów i angielskim.  

 

 

 
 

Kontynuacja projektu ma na celu zagłębienie się w korzystanie z aplikacji, 

tworzenie materiałów dydaktycznych oraz szerzej promocję nowych technologii 

i ich niezliczonych możliwości. 

 

 



 

 

Projekt ten obejmuje cały szereg działań, które pozwalają „zwiedzającym” 

odkryć bogactwo kulturowe i historyczne miasta i naszego województwa. Z tego 

powodu obejmuje wizyty w León i Astorga, a także występ kwartetu wokalnego 

Ancaita, który swoimi wspaniałymi głosami wypełni audytorium IES Juan del 

Enzina. 

Na każdym etapie projektu,  każde z Państw biorących udział będzie posiadało 

możliwość przekazania, nie tylko zasobów wiedzy jaką posiadają 

przedstawiciele reprezentujący, ale również pokazać jak wspaniały kulturowo 

jest dany kraj. 

 

 

 
 

Kolejny etap projektu odbędzie się w Polsce. Czekamy z niecierpliwością na 

wspaniałe osoby, które poznaliśmy podczas pobytu w León. Dziękujemy za 

Waszą gościnność oraz wsparcie. 


