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Tytuł artykułu:

„Zagraniczne woja  ż  e   –   innowacyjne metody kszta  ł  cenia w  

Technikum ZST Lipno – edycja 2022” – podstawowe 
informacje o projekcie

Udało  nam  się  uzyskać  pozytywną  decyzję  odnośnie  finansowania,  więc  Zespół 
Szkół im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie przystępuje do realizacjimiędzynarodowego 
projektu edukacyjnegopt. „Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w 
Technikum  ZST  Lipno  –  edycja  2022”  numer  2022-1-PL01-KA122-SCH-
000070714,współfinansowanego  przez  Unię  Europejską,  w  ramach  programu 
Erasmus+,  Akcja  1:  KA122-SCH -  Krótkoterminowe projekty  na rzecz  mobilności 
uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej.Wysokość pozyskanych środków na 
realizację projektu to 257 103,79PLN. 
Mobilność zostanie zrealizowana w szkole przyjmującej, Leptokarya General School, 
z  siedzibą  przy  ul.  Ant.  Svokou  1,  60063,  Leptokarya,  Grecja.Planowany  termin 
wyjazdu do Grecji to 15-30.04.2023.
Projekt składa się z dwóch mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej:1. Indywidualna mobilność edukacyjna uczniów
Uczestnicy:
Wyjazd 25 uczniów wraz z 3 opiekunami-nauczycielami. Udział w projekcie wezmą 
uczniowie klas II i III oddziałów technik spedytor oraz technik ekonomista. Przed 
mobilnością szkoła przy wsparciu partnera przeprowadzi kurs przygotowujący do 
mobilności, w którym udział wezmą osoby wyłonione w rekrutacji.
Tematyka:
Zajęcia merytoryczne, warsztaty oraz zajęcia terenowe i  prezentacje zaproszonych 
gości będą odbywać się w dni powszednie, w wymiarze 6-8h przez 10dni. Wieczory 
oraz 2dni zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego i zwiedzania. 
W  programie  umieszczono  m.in.  wizytę  w  Meteorach  czy  Muzeum 
Archeologicznym  oraz  pokazy  tradycyjnej  muzyki  i  instrumentów.  Mobilność 
obejmie  tematykę  związaną  z  kompetencjami  komunikacyjnymi,  w  tym 
autoprezentacji,  prowadzenia  rozmów  biznesowych,  prezentacji  oferty 
przedsiębiorstwa, negocjacji, jej rezultatem będą materiały edukacyjne wypracowane 
przez uczniów dostępne na dedykowanej stronie www projektu, opracowanej przez 
uczniów. Treści będą obejmować krótkie filmy, broszury informacyjne, prezentację, 
linki źródłowe i artykuły tematyczne dostępne w sieci Internet. Strona i treści na niej  
będą dostępne w języku polskim i angielskim.2. Kursy i szkolenia 
Uczestnicy
W  ramach  projektu  przeprowadzona  zostanie  tygodniowa  (7  dni  zajęć  +  2  dni 
podróży) mobilność kadry nauczycielskiej, wktórej udział weźmie 2 przedstawicieli 



szkoły.Mobilność poprzedzonazostanie kampanią informacyjną oraz warsztatem dla 
całej  kadry,  poświęconym  programowi  Erasmus+.  Po  tym  działaniu 
przeprowadzona zostanie rekrutacja oraz przygotowanie do udziału w mobilności 
zagranicznej.
Tematyka:
Program  projektu  został  ułożony  w  taki  sposób,  by  stanowić 
komplementarneuzupełnienie  kompetencji  pozyskiwanych  przez  kadrę  podczas 
mobilności uczniów w obrębie celów projektowych. Programobejmie zagadnienia: 
zarządzania  obszarami  ryzyka  w  projektach  edukacyjnych,  ewaluacji  i  metod 
pomiarów, innowacjipedagogicznych na rzecz zwiększania atrakcyjności kształcenia 
dla  uczniów,upowszechniania  na  skalę  europejską,wypracowywania  wysokiej 
jakości  dokumentacji  na  każdym  etapie  projektu,  a  także  wzmacniania  sieci 
kontaktów  iwymiany  wiedzy  pomiędzy  placówkami  edukacyjnymi  na  poziomie 
europejskim.
Wśród  metodwykorzystywanych  w  trakcie  kursu  będą:  wykłady  w  oparciu  na 
opracowaniach  konkretnych  przypadków,  warsztaty,konwersatoria,  wizytacje 
podczas zajęć. W trakcie kursu zostanie także przeprowadzona pilotażowa lekcja w 
formuleinnowacji,  czyli  team  teaching  –  z  udziałem  nauczyciela  z  Polski  i 
Grecji.Ponieważ program jest bardzo obszerny, zajęcia planowane są na min. 5 dni 
po  7-8  godz.  dziennie,  zmożliwością  rozszerzenia.  Wieczory  przeznaczone  są  na 
realizację programu kulturowego
Cele oraz korzyści projektu:1. Podniesie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej 

oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych.2. Zwiększenie  kompetencji  zawodowych,  w  tym  niezwykle  ważnych  dla 
wybranych do mobilności zawodowo, związanych z komunikacjąz klientem, 
sprzedaży.3. Zwiększenie otwartości na niestandardowe formy rozwoju komp., motywacji i 
otwartości uczniów na ciągłość kształcenia4. Zwiększenie  atrakcyjności  oferty  edukacyjnej  w  szkole,  w  tym  poprzez 
działania projektowe na poziomie europejskim oraz włączanie innowacji  w 
proces edukacyjny.5. Zwiększanie  wiedzy,  kompetencji,  umiejętności  uczniów  o  zmniejszonych 
szansach  oraz  uzyskanie  szerokie  wpływu pedagogicznego  na  środowisko 
szkolne6. Zwiększenie  poziomu  kompetencji  cyfrowych  w  szkole  (kadra  – 
wykorzystanie narzędzi w działalności edukacyjnej, uczniowie – zwiększenie 
świadomości oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwoju).7. Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry szkoły, nie tylko uczestniczącej 
w  projekcie,  zwłaszcza  w  obszarach  realizacji  projektów  edukacyjnych, 
prowadzenia  pomiarów  skuteczności  procesu  edukacyjnego,  planowania  i 
włączania  innowacji,  upowszechniania  na  poziomie  europejskim, 
wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy.

Załącznik: Plakat 1 


	A. Strona www: 
	Artykuł 1 - Informacje podstawowe o projekcie
	„Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w
	Technikum ZST Lipno – edycja 2022” – podstawowe informacje o projekcie

