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Program mobilności ponadnarodowej w Grecji planowany do realizacji w ramach projektu 
Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno w przez Szkoły 
Partnerskie: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (Polska) i Laptokarya 
General School (Grecja).

Dzień 1 - niedziela
Transport na trasie Polska-Grecja

Dzień 2 – poniedziałek - 6 godzin pracy projektowej
W trackie pierwszego dnia merytorycznych zajęć nastąpi zapoznanie z Szkołą przyjmującą, w której 
będą odbywać się zajęcia, uczniami oraz kadrą. Następnie Opiekunowie, wszystkim uczestnikom 
zakwalifikowanym do mobilności:

• przedstawią szczegółowy programu działań i efektów poszczególnych z nich. 
• przedstawią regulaminy i zasad pracy. 
• omówią jakie narzędzi będą wykorzystać w celu realizacji programu kształcenia

W kolejnym etapie rozpoczniemy działania integracyjne wśród uczestników, tak, żeby lepiej się 
poznali, zaprezentowali siebie. Po tym podzielimy uczniów na międzynarodowe grupy projektowe i 
przedstawimy zdania każdej z nich oraz przedstawimy opiekunów grup. Dzięki takiemu podziałowi 
grupy będą posiadać zasoby odpowiednie do realizacji programu, a opiekunowie będą wzmacniać 
słabsze obszary kompetencyjne grup projektowych. Po zakończeniu podziału na grupy będzie czas 
wolny dla uczestników na osobiste kontakty, poznawanie siebie, swoich zainteresowań, pasji, 
omawianie spraw życia codziennego.

Dzień 3 – wtorek - 6 godzin pracy projektowej
Dzień zaczniemy prowadzenia w formie anglojęzycznego wykładu poświęconego krajom i regionom. 
Prezentacja przez nauczycieli regionów Ziemi Dobrzyńskiej i Pieria, uzupełniona informacjami od 
zaproszonych przedstawicieli lokalnych społeczności, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych. Po 
tym nastąpią prezentację regionów przygotowane przez uczniów w języku angielskim: prezentacje 
materiałów promocyjnych poświęconych szkołom i regionom, opracowanych w trakcie działań 
przygotowawczych. Następnie rozpoczniemy zajęcia merytoryczne w sali komputerowe związane z 
przygotowywaniem lub administrowaniem stron internetowych, będących rezultatami projektu. 
Uczniowie z pierwszej mobilności będą zajmować się ich projektowaniem, opracowywaniem struktury 
designem, spisywaniem wymagań co do strony, uwzględniając jej charakter i docelową treść (logistyka 
lub gospodarka). Uczniowie z drugiej mobilności poświęcą ten czas na naukę administrowania stroną, 
będą wprowadzać próbne teksty, analizować wygląd i go modyfikować. 

Dzień 4 – środa - 6 godzin pracy projektowej
W tym dniu będziemy pracować w grupach projektowych. Powstaną 4 grupy międzynarodowe, każda 
odpowiedzialna za przygotowanie indywidualnej strony internetowej dotyczącej:

• potencjału transportu i logistyki Ziemi Dobrzyńskiej
• potencjału transportu i logistyki Pierii
• potencjału turystyki Ziemi Dobrzyńskiej
• potencjału turystyki Pierii

Uczniowie zapoznają się z materiałami zgromadzonymi w ramach przygotowań do projektu. Nastąpi 
prezentacja, będą toczyć się rozmowy co do dalszej pracy, selekcja materiałów na potrzeby dalszej 
pracy. Nastąpi podział na role pomiędzy uczniów w ramach grup projektowych, przyporządkowanie 
zadań.  Uczniowie przy wsparciu opiekunów opracują harmonogramu działania budowy lub 
uzupełniania stron informacyjnych. Po tym uczniowie będą mieli czas wolny na wspólne poznawanie 
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siebie, rozmowy i wymiany poglądów i informacji

Dzień 5 – czwartek - 6 godzin pracy projektowej
Rozpoczniemy od wykładu wykład w języku angielskim z towarzyszącymi zajęciami praktycznymi 
dotyczącymi budowy profesjonalnych stron www, zasad kompozycji, układowi tekstu i grafik czy 
wykorzystania materiałów zewnętrznych, z uwzględnieniem praw własności intelektualnej w 
Internecie. Następnie uczniowie będą kontynuować pracę związane z opracowanie m stron. Pierwsza 
mobilność zakończy projektowanie stron „na kartkach”, uczniowie drugiej mobilności będą 
przygotowywać nagłówki na stronę oraz opracowywać i dyskutować między sobą nad konkretnymi 
treściami jakie chcieliby zamieścić. Dzień zakończymy podsumowaniem prac, zajęciami integracyjnymi 
na szkolnych boiskach wspólnie grając w koszykówkę lub piłkę nożną.

Dzień 6 – piątek - 6 godzin pracy projektowej
Będzie to pierwszy dzień zajęć terenowych, które zorganizujemy w Leptokari lub okolicznych 
miejscowościach. Uczniowie podzielą się na dwie grupy tematyczne. Grupa odpowiedzialna za 
logistykę przeprowadzi spotkanie z przedstawicielami branży transportowej. Uczestnicy pierwszej 
mobilności będą rozmawiać o promowaniu działalności logistycznej w Internecie, czy i jakie strony 
internetowe mają firmy, jakie są to strony, dlaczego zostały założone. Będą zbierać wymagania co do 
ich treści, jakie funkcjonalności byłyby pożądane, jakie informację muszą być zawarte. Druga 
mobilność i biorący w niej udział logistycy swoje pytania skierują w stronę praktyczną prowadzenia 
działalności, pozwolenia, klienci, flota, centra logistyczne – jak wygląda transport towarów i osób w 
regionie Pierii. Opowiedzą też jak te obszary wyglądają w Polsce, porównają specyfikę prowadzenia 
działalności.
Druga grupa będzie mieć spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, właścicielami hoteli i 
restauracji, centrów obsługi turystycznej. Podobnie jak w poprzednim przypadku informatycy będą 
analizować strony i potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie a z kolei ekonomiści w ramach drugiej 
mobilności zbierać niezbędne informację dotyczące turystyki regionu, jej potencjału i poszczególnych 
ważnych elementów.
Uczniowie będą mieć czas wolny, żeby lepiej się zintegrować i wymienić doświadczeniami, 
porozmawiać o potrzebach, planach, zainteresowaniach. Będzie to też okazja do wspólnego 
zwiedzania Leptokarii.

Dzień 7 – sobota - cały dzień
Będzie to dzień przeznaczony na realizację programu kulturowego i organizację całodniowej wycieczki 
do jednej z atrakcji Riwiery Olimpijskiej oraz zajęcia integracyjne, zawody sportowe. Wieczorem 
planujemy czas wolny uczestników lub wieczór filmowy, karaoke lub dyskotekę.

Dzień 8 – niedziela -cały dzień
Będzie to dzień przeznaczony na realizację programu kulturowego i organizację całodniowej wycieczki 
do jednej z atrakcji Riwiery Olimpijskiej oraz zajęcia integracyjne, zawody sportowe. Wieczorem 
planujemy czas wolny uczestników lub wieczór filmowy, karaoke.

Dzień 9 – poniedziałek - 6 godzin pracy projektowej
Będzie to drugi dzień zajęć terenowych, które zorganizujemy w Leptokari lub okolicznych 
miejscowościach. Uczniowie podzielą się na dwie grupy tematyczne. Grupa odpowiedzialna za 
logistykę przeprowadzi spotkanie z przedstawicielami branży transportowej. Uczestnicy pierwszej 
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mobilności będą rozmawiać o promowaniu działalności logistycznej w Internecie, czy i jakie strony 
internetowe mają firmy, jakie są to strony, dlaczego zostały założone. Będą zbierać wymagania co do 
ich treści, jakie funkcjonalności byłyby pożądane, jakie informację muszą być zawarte. Druga 
mobilność i biorący w niej udział logistycy swoje pytania skierują w stronę praktyczną prowadzenia 
działalności, pozwolenia, klienci, flota, centra logistyczne – jak wygląda transport towarów i osób w 
regionie Pierii. Opowiedzą też jak te obszary wyglądają w Polsce, porównają specyfikę prowadzenia 
działalności.
Druga grupa będzie mieć spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, właścicielami hoteli i 
restauracji, centrów obsługi turystycznej. Podobnie jak w poprzednim przypadku informatycy będą 
analizować strony i potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie a z kolei ekonomiści w ramach drugiej 
mobilności zbierać niezbędne informację dotyczące turystyki regionu, jej potencjału i poszczególnych 
ważnych elementów.
Uczniowie będą dzielić się również między sobą wrażeniem z realizacji programu kulturowego w 
weekend, będą mieć czas wolny, żeby lepiej się zintegrować i wymienić doświadczeniami, 
porozmawiać o potrzebach, planach, zainteresowaniach.

Dzień 10 – wtorek - 6 godzin pracy projektowej
Ten dzień w całości poświęcimy na pracę z komputerem.  W pierwszej kolejności nastąpi 
podsumowanie informacji zebranych w trakcie warsztatów terenowych, zebranie uwag, notatek, 
przygotowanie wniosków z tych analiz oraz w oparciu o nierozdzielenie pracy między uczestników, 
przydzielanie konkretnych zadań. Uczniowie pierwszej mobilności zainstalują silnik strony internetowej, 
będą pracować nad wdrożeniem projektu już w działające oprogramowanie, wdrażać funkcjonalności 
zwiększające dostępność stron dla osób z niepełnosprawnościami oraz te związane z wielojęzycznością, 
programować kolejne elementy strony. Dodatkowo, wspólnie rozpoczną pracę nad przygotowaniem 
prostej i czytelnej instrukcji obsługi kreatora stron, którą będą mogli wykorzystać mniej techniczni 
uczestnicy drugiej mobilności. Uczniowie drugiej mobilności będą opracowywać i tłumaczyć teksty, 
które będą zamieszczane stornie, przygotowywać kolejne sekcję oraz strony. Przez cały okres prac 
Opiekunowie będą wspierać uczniów, zachowując jednak dużą dozę ich samodzielności i interweniując 
jedynie w przypadku pytań merytorycznych czy wspierając komunikację, jeśli zauważą, że taka pomoc 
jest potrzebna.

Dzień 11 – czwartek - 6 godzin pracy projektowej
Uczniowie pierwszej mobilności zakończą pracę nad makietą strony oraz opublikują ją w Internecie. 
Zakończą też wspólną pracę nad instrukcją obsługi kreatora oraz wzbogacą broszurę projektową o 
informację i zdjęcia z realizacji mobilności. Przygotują się również do prezentacji efektów działań, 
Uczniowie drugiej mobilności w tym dniu będą wdrażać opracowane teksty i materiały zdjęciowe na 
makietę strony, z uwzględnieniem wielojęzyczności treści. Opublikują wszystkie treści na stronie i 
przygotują się do prezentacji strony. Dodatkowo wzbogacą broszurę projektową o informację i zdjęcia z 
realizacji mobilności.

Dzień 12 – piątek - 6 godzin pracy projektowej
Ostatni dzień mobilności to przede wszystkim prezentacja przez uczestnikami projektu oraz 
zaproszonymi gośćmi efektów pracy w zespołach projektowych z uwzględnieniem podziału na role w 
grupach. Nastąpi omówienie, ocena i dyskusja wszystkich uczestników na temat wypracowanych 
rezultatów, ocena i analiza treści, formy i osiągniętych wyników wymiernych. Opiekunowie 
przeprowadzą również indywidualną ocenę posiadanych umiejętności i wiedzy z zakresu tematu 
praktyk i kolejnych ich etapów uczniów. Następy ewaluacja efektów uczenia się całej grupy dokonana 
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przez opiekunów oraz wspólne omówienie efektów programu: zrealizowane działania, nowa wiedza i 
rozwój kompetencji. Na koniec przewidujemy uroczyste wręczenie certyfikatów i długie pożegnanie z 
greckimi koleżankami i kolegami oraz opiekunami.

Dzień 13 - sobota
Transport do Polski
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	Druga grupa będzie mieć spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, właścicielami hoteli i restauracji, centrów obsługi turystycznej. Podobnie jak w poprzednim przypadku informatycy będą analizować strony i potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie a z kolei ekonomiści w ramach drugiej mobilności zbierać niezbędne informację dotyczące turystyki regionu, jej potencjału i poszczególnych ważnych elementów.
	Uczniowie będą dzielić się również między sobą wrażeniem z realizacji programu kulturowego w weekend, będą mieć czas wolny, żeby lepiej się zintegrować i wymienić doświadczeniami, porozmawiać o potrzebach, planach, zainteresowaniach.
	Dzień 10 – wtorek - 6 godzin pracy projektowej
	Ten dzień w całości poświęcimy na pracę z komputerem.  W pierwszej kolejności nastąpi podsumowanie informacji zebranych w trakcie warsztatów terenowych, zebranie uwag, notatek, przygotowanie wniosków z tych analiz oraz w oparciu o nierozdzielenie pracy między uczestników, przydzielanie konkretnych zadań. Uczniowie pierwszej mobilności zainstalują silnik strony internetowej, będą pracować nad wdrożeniem projektu już w działające oprogramowanie, wdrażać funkcjonalności zwiększające dostępność stron dla osób z niepełnosprawnościami oraz te związane z wielojęzycznością, programować kolejne elementy strony. Dodatkowo, wspólnie rozpoczną pracę nad przygotowaniem prostej i czytelnej instrukcji obsługi kreatora stron, którą będą mogli wykorzystać mniej techniczni uczestnicy drugiej mobilności. Uczniowie drugiej mobilności będą opracowywać i tłumaczyć teksty, które będą zamieszczane stornie, przygotowywać kolejne sekcję oraz strony. Przez cały okres prac Opiekunowie będą wspierać uczniów, zachowując jednak dużą dozę ich samodzielności i interweniując jedynie w przypadku pytań merytorycznych czy wspierając komunikację, jeśli zauważą, że taka pomoc jest potrzebna.
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	Uczniowie pierwszej mobilności zakończą pracę nad makietą strony oraz opublikują ją w Internecie. Zakończą też wspólną pracę nad instrukcją obsługi kreatora oraz wzbogacą broszurę projektową o informację i zdjęcia z realizacji mobilności. Przygotują się również do prezentacji efektów działań, Uczniowie drugiej mobilności w tym dniu będą wdrażać opracowane teksty i materiały zdjęciowe na makietę strony, z uwzględnieniem wielojęzyczności treści. Opublikują wszystkie treści na stronie i przygotują się do prezentacji strony. Dodatkowo wzbogacą broszurę projektową o informację i zdjęcia z realizacji mobilności.
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	Ostatni dzień mobilności to przede wszystkim prezentacja przez uczestnikami projektu oraz zaproszonymi gośćmi efektów pracy w zespołach projektowych z uwzględnieniem podziału na role w grupach. Nastąpi omówienie, ocena i dyskusja wszystkich uczestników na temat wypracowanych rezultatów, ocena i analiza treści, formy i osiągniętych wyników wymiernych. Opiekunowie przeprowadzą również indywidualną ocenę posiadanych umiejętności i wiedzy z zakresu tematu praktyk i kolejnych ich etapów uczniów. Następy ewaluacja efektów uczenia się całej grupy dokonana przez opiekunów oraz wspólne omówienie efektów programu: zrealizowane działania, nowa wiedza i rozwój kompetencji. Na koniec przewidujemy uroczyste wręczenie certyfikatów i długie pożegnanie z greckimi koleżankami i kolegami oraz opiekunami.
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