
Zapraszamy do udziału w projekcie „„Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody 
kształcenia w Technikum ZST Lipno”! Rozpoczęliśmy rekrutację do mobilności
Z dniem 9 września br. rozpoczęliśmy rekrutację do dwóch wyjazdów edukacyjnych w 
ramach projektu mobilności ponadnarodowej. Na zgłoszenia do projektu czekamy do 14 
września do godz. 12:00. 
Na czym polega mobilność?
W ramach projektu uczniowie wyłonieni w naborze odbędą niemal dwutygodniową podróż do 
Grecji. W trakcie wyjazdu zrealizują program poświęcony tworzeniu profesjonalnych stron 
internetowych o tematyce transportowej i turystycznej. Zajęcia będą odbywały się w szkole 
przyjmującej, którą jest Leptokarya General School. Podczas wykładów uczniowie będą 
zgłębiać tajniki związane z projektowanem i budową witryn, a także opracowywaniem 
danych czy planowaniem treści – by następnie wspólnie z uczestnikami z Grecji tworzyć 
własne serwisy internetowe. Oprócz programu merytorycznego młodzież weźmie udział także 
w wycieczkach i animacjach. A ten jest pełen niespodzianek – w końcu na Riwierze 
Olimpijskiej nie sposób się nudzić!
Uczestnictwo w mobilności jest dla uczniów nieodpłatne. Dzięki udziałowi w projekcie macie 
szansę pozyskać wartościowe umiejętności, zwiększyć znajomość języka angielskiego i 
umocnić kompetencje kluczowe. To także okazja, by nacieszyć się towarzystwem po długich 
miesiącach zdalnej nauki, poznać nowych ludzi i nowy kraj. Projekt ma prestiżowy charakter, 
a zdobyte doświadczenia, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa, z pewnością będą 
stanowiły ważny dodatek w przyszłym CV czy dalszej edukacji. 
Szczegóły dotyczące wyjazdu
Mobilność planowana jest na daty 03.10.2021 -15.10.2021. Łącznie w wyjeździe weźmie 
udział 33 uczniów Szkoły oraz 4 przedstawicieli kadry nauczycielskiej. Podróż zostanie 
zrealizowana autokarem. Na miejscu czeka na Was zakwaterowanie w wygodnym hotelu o 
wyjątkowym położeniu, pełne wyżywienie… i oczywiście wiele atrakcji! Szczegółowy zakres 
wsparcia znajdziecie w załączonej dokumentacji. 
Do kogo skierowany jest projekt?
Do udziału w rekrutacji zapraszamy odpowiednio:
- w przypadku mobilności I: uczniowie klas II i III  IV oddziałów technik informatyk i 
technik mechatronik;
- w przypadku mobilności II: uczniowie klas II i III   IV oddziałów technik ekonomista i 
technik logistyk.
Łącznie wybranych zostanie 33 uczestników. 
Jak aplikować do projektu?
Aby spróbować swoich sił w naborze, należy wypełnić załączone dokumenty oraz złożyć je w 
sekretariacie do 14.09.2021 do godz. 12:00. Komisja Rekrutacyjna oceni aplikacje i na 
podstawie uzyskanych przez Was punktów stworzy listy rankingowe. Szczegółowy 
harmonogram rekrutacji znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji. 
Uwaga! Dokumentem koniecznym, by Wasze zgłoszenie było wzięte pod uwagę, jest Karta 
Zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest podpisanie Karty w 
przeznaczonych do tego miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Załączniki: 
Regulamin Rekrutacji 
1: Program dzienny mobilności
2: Zasady uczestnictwa ucznia
3: Karta zgłoszenia ucznia
4: Instrukcja zgłoszenia do projektu
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