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Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki środkom pozyskanym z projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś
Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.

Programy mobilności ponadnarodowej.

W ramach projektu 20 uczniów szkoły oraz
4 nauczycieli zrealizowało 7-dniową
mobilność do Grecji, podczas której wzięli
oni udział w programie edukacyjnym w
szkole przyjmującej - Gymnasio Litochoro.
Wspólnie z młodzieżą z kraju
partnerskiego uczestnicy kształtowali
kompetencje kluczowe i zwiększali wiedzę,
wypracowując rezultaty materialne w
projekcie. Dla dzieci była to doskonała
okazja, by przełamać obawy przed
podróżami zagranicznymi i
komunikowaniem się w obcym języku,
nawiązać nowe znajomości i poznać nowe
państwo oraz jego kulturę!



REALIZACJA MOBILNOŚĆI

Podczas mobilności głównym elementem była realizacja
programu merytorycznego. Zajęcia odbywały się w
Gymnasio Litochoro, gdzie młodzież z Polski i Grecji
zgłębiała zagadnienia przy wsparciu mentorów -
nauczycieli ze szkół partnerskich. Oprócz tego uczestnicy
wzięli udział w wycieczkach w ramach programu
kulturowego oraz warsztatach, wizytacjach czy grach
miejskich w ramach zajęć terenowych. Wszystkie te
elementy pozwoliły na wzmocnienie interdyscyplinarności i
umiejętności młodzieży w zakresie pracy w metodzie
projektowej. 

TEMATYKA MOBILNOŚCI

Tematem mobilności było zastosowanie mediów
społecznościowych w promocji regionów.
Uczestnicy w międzynarodowych zespołach
opracowali profesjonalne profile na Instagramie
poświęcone Pierii, Riwierze Olimpijskiej i
Łańcutowi. Opróćz tego poznali także w praktyce
zasady korzystania z aplikacji graficznych. 

WPŁYW PROJEKTU

WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.sp4lancut.pl/

Dzięki realizacji projektu uczniowie podnieśli swój
poziom wiedzy oraz kompetencji kluczowych,
zwłaszcza językowych, kulturowych, cyfrowych,
obywatelskich, rozumienia i tworzenia informacji,
osobistych, społecznych i uczenia się. Nabyli
praktyczne imiejętności informatyczne i podnieśli
poziom znajomości języka angielskiego. Nie bez
znacznie pozostaje także zwiększenie ich
samodzielności czy umiejętnosci w zakresie pracy w
metodzie projektowej. Projekt pozwolił także na
zwiększenie kompetencji zawodowych kadry
nauczycielskiej i zarządzającej, co w przyszłości
pozwoli nam podnosić atrakcyjność i efektywność
naszej oferty edukacyjnej. Co istotne, w projekcie
udział wzięli także uczniowie zagrożeni wykluczeniem
edukacyjnym i społecznym - a cała inicjatywa, dzięki
motywującemu charakterowi, zwiększyła
zaangażowanie i otwartość na uczestnictwo w
pozalekcyjnych formach rozwoju wśród całej
społeczności szkolnej. 
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