
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

nd

stemu Edukacji

✔  Erasmus plus
✔  PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
✔     Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
✔     Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
✔     eTwinning
✔          Europass

 





PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Cel mobilności uczniów: wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: 
nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych 
kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 
i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Inicjatywy realizowane przez szkoły mogą obejmować jednokrotne wyjazdy 
uczniów do jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej. 



PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE:

1. instytucja wysyłająca: podmiot działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
– odpowiada za realizację inicjatywy szkoły (w tym: rekrutację uczestników, 
dokonywanie praktycznych ustaleń, przygotowanie uczestników przed 
wyjazdem, zapewnienie uczestnikom wsparcia).

2. organizacja przyjmująca: podmiot z innego kraju członkowskiego UE – 
odpowiada za zorganizowanie i opracowanie we współpracy z uczestnikami
 i instytucją wysyłającą programu mobilności dla uczestników oraz 
zapewnienie wsparcia uczestnikom w trakcie pobytu za granicą.



PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Szkoła przyjmująca zobligowana jest do ustalenia, we współpracy ze szkołą 
wysyłającą, szczegółowego programu pobytu uczniów. 

Program powinien:
✔ obejmować działania na rzecz lokalnej społeczności oraz zajęcia wzmacniające 

kompetencje kluczowe (przedsiębiorczość, inicjatywność, umiejętność 
uczenia się itp.).

✔ dotyczyć 6-8 h dziennie przez min. 5 dni roboczych.
✔ być wspólny dla wszystkich uczestników.
 



PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Podczas wyjazdów uczniowie będą realizować program mobilności razem 
z rówieśnikami ze szkół przyjmujących. 

Rezultatem będą międzynarodowe materiały tematyczne, np. broszury, 
prezentacje, ulotki lub inne formy edukacyjne pozwalające wzmocnić realizację 
celów projektu.

Wspólne zainteresowania staną się motywacją do współpracy i wzajemnej nauki.



PROJEKT 
“ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH UCZNIÓW ZSP 2 W GDYNI”

Głównym celem tego projektu jest rozbudzenie świadomości kulturowej i 
kreatywności uczniów poprzez udział w mobilności i wspólną pracę nad projektem z 

rówieśnikami ze szkół goszczących. 
W ramach projektu również nauczyciele będą mieli okazję poznać inne systemy 

kształcenia i doskonalić swoje umiejętności językowe.



Dokumenty potrzebne do rozliczenia projektu:
✔   złożenie wniosku aplikacyjnego
✔   podpisanie umowy finansowej pomiędzy NA i beneficjentem
✔   złożenie formularza zgłoszeniowego
✔   złożenie formularza kontraktowego
✔  potwierdzenie uczestnictwa w formie zaświadczenia/certyfikatu  podpisanego  

przez organizację przyjmującą, organizację wysyłającą
✔   umowy pomiędzy instytucją wysyłającą a opiekunami
✔  dzienny raport instytucji przyjmującej opisujący zakres i rodzaj wsparcia   

udzielanego uczestnikom projektu w trakcie mobilności
✔  umowa zawarta pomiędzy instytucją wysyłającą a instytucją przyjmującą 

podpisana przez upoważnionych przedstawicieli instytucji obu stron



Dokumenty potrzebne do rozliczenia projektu:
✔    karty zgłoszenia uczniów
✔    zasady uczestnictwa uczniów
✔    oświadczenia uczestników przedsięwzięcia
✔    opracowanie harmonogramu działań podczas mobilności
✔    umowy zawarte pomiędzy instytucją wysyłającą a opiekunami uczestników
✔    potwierdzenie otrzymania środków finansowych
✔ opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczestników przed i po mobilności
✔    lista obecności podpisana przez każdego ucznia podczas trwania mobilności
✔    lista obecności podpisana przez każdego z uczestników potwierdzająca odbycie   

przygotowania, zawierająca podpisy osób prowadzących zajęcia
 



CZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 01.09.2019 - 31.08.2020

Projekt zakłada dwie mobilności po 10 uczniów pod opieką 2 nauczycieli do szkoły:

✔    w Rauzan we Francji: 13.10.2019- 20.10.2019 - mobilność właśnie się odbyła  
✔    do Kecskemet na Węgrzech - planowana w maju

Przybliżymy działania związane z odbytą mobilnością do Francji
 



ETAP PIERWSZY – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZED MOBILNOŚCIĄ:

✔  Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi, 
– podczas projektów ETwinning
– podczas mobilności szkolenie kadry szkolnej Erasmus + 

✔    Ustalenie ze szkołami działań projektowych i konkretnego programu spotkania
✔    Zapoznanie z regulaminem i zasadami rekrutacji
✔    Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu – po 10 osób na każdy wyjazd
✔    Utworzenie nowego projektu na stronie eTwinning



ETAP PIERWSZY – DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZED MOBILNOŚCIĄ:

✔ Przygotowanie językowe, informatyczne i kulturowe podczas obowiązkowych zajęć 
w Polsce: 
– zaprojektowanie logo projektu
– poznanie aplikacji book creator
– stworzenie prezentacji multimedialnej Our School
– zapoznanie z aplikacją Geocaching
– konwersacje w języku angielskim
– zapoznanie z podstawowymi zwrotami w języku francuskim
– nauka  piosenek angielskich i francuskich do zaprezentowania w zagranicznej 

szkole 



ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔ Aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych aktywnościach
✔ Monitoring mobilności przez polskich nauczycieli-opiekunów oraz nauczycieli ze 
szkoły przyjmującej

✔ Przygotowanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w 
mobilności oraz dziennika mobilności



ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔  Zapoznanie się z uczniami i nauczycielami szkoły goszczącej
✔  Poznanie szkoły





















ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔ Prezentowanie rówieśnikom swojej szkoły z użyciem  prezentacji multimedialnej









ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔ Stworzenie wspólnej  pracy projektowej – słownika polsko-francusko-angielskiego z    
wykorzystaniem aplikacji book creator









ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔  Przygotowywanie bloga z pobytu we Francji







ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔ Lepsze poznanie tradycji i zwyczajów dnia codziennego rówieśników ze szkół 
goszczących   poprzez spędzenie czasu z ich rodzinami w ich domach











✔Zaprezentowanie  piosenek dla swoich rówieśników ze szkoły goszczącej podczas 
lekcji muzyki

✔ Wspólne muzykowanie i śpiewanie

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:









✔  Szukanie skarbów Geocaching- gra terenowa

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:







✔  Wspólne gry integracyjne w szkole

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:









✔  Uczestniczymy w grze miejskiej w Bordeaux

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:











✔  Wspólny lunch

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:









✔  Spotkania nieformalne

ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:













ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔Poznawanie bliższej i dalszej okolicy:
–  jaskinia Celestyny
–  zamek w Rauzan
–  Bordeaux















ETAP DRUGI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PODCZAS MOBILNOŚCI:

✔Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów kuratoryjnych:
–  z języka angielskiego
–  z języka polskiego
–  z matematyki





ETAP TRZECI – DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI:

✔  Przygotowanie prezentacji przez uczestników wyjazdu dla innych uczniów szkoły
✔  Umieszczenie wypracowanych materiałów na stronie internetowej szkoły oraz na    

platformie eTwinning
✔ Przygotowanie wystawy zdjęć z wyjazdu zagranicznego
✔Ewaluacja projektu (przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, rozmów, wywiadów z  

uczestnikami projektu)
✔Zorganizowanie konferencji upowszechniającej projekt dla chętnych nauczycieli 

(przekazanie wrażeń i doświadczeń przez uczniów jak i  nauczycieli-opiekunów)
✔ Złożenie raportu zbiorczego po odbytej mobilności
✔ Złożenie raportu końcowego



PREZENTACJA SZKOŁY W RAUZAN!



WRAŻENIA UCZNIÓW Z POBYTU WE FRANCJI

 "Jak było we Francji?".

“Radość, że dane było mi to przeżyć i pustka, bo to już koniec. Mimo iż od samego 
powrotu mijają tygodnie, zdaje się, jakby było to wczoraj. Codziennie myślę o 
wyjeździe i  na te wspomnienia się uśmiecham. 
Nie udałoby mi się znaleźć słowa, które by opisywało to,  jak bardzo mi się 
podobało. Słowa, które określałoby jakie cudowne przyjaźnie zawarłam, wspaniałe 
miejsca zwiedziłam i poznałam tę wspaniałą kulturę.”  



WRAŻENIA UCZNIÓW Z POBYTU WE FRANCJI
 

"Jak było we Francji?". 

“Ta przygoda na długo pozostanie w mojej głowie. Otworzyła mnie na nowe rzeczy 
i na pewno będzie motywować do próbowania kolejnych. Zupełnie szczerze mogę 
powiedzieć, że było to jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu jak do tej 
pory. Moim marzeniem byłoby kiedyś tam wrócić i spotkać ludzi, których 
poznałam, ale chciałabym również, żeby oni przyjechali do nas, abym mogła 
pokazać im nasze miasto. Dziękuję bardzo za możliwość przeżycia tej przygody. “



WRAŻENIA UCZNIÓW Z POBYTU WE FRANCJI

“Wyjazd do Francji bardzo mi się podobał. Zajęcia integracyjne z rówieśnikami 
nauczyły nas współpracy w grupie międzynarodowej. Poznaliśmy nowe kultury i 
obyczaje. Zwiedzaliśmy malownicze miejscowości Rauzan i Bordeaux. Krajobraz 
Akwitanii jest piękny. Wszędzie rosną winorośla. 
Wszystko mi się podobało.  Wyjazd przyniósł nowe doświadczenia, przyjaźnie, 
wspomnienia i wiele pięknych chwil.”
Pozdrawiam



CIEKAWOSTKI 

✔ pokój nauczycielski   
✔ przerwy
✔   dyżury
✔   konkursy
✔   szkoła zamknięta
✔   szkolny “szeryf”
✔   akcje charytatywne / współpraca różnych środowisk





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Zapraszamy do oglądania albumu

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNZnFQ7b8A8k0v7VnF0t6BmAcsaMY6Jk0Mstdh4zSN1AsDOBPsZd6p6mXi0_i-ZeA?key=MUx4MlV3UGx0RklmeXFIVndUWU42VGlDemFQT0tR
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