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W ramach projektu 26 uczniów Szkoły
oraz 2 przedstawicieli kadry wzięło udział
w wyjeździe edukacyjnym do Grecji,
podczas którego zrealizowali oni program
edukacyjny we współpracy z instytucją
przyjmującą - Mpakogianni Private
School w miejscowości Larisa. 
Tematyka mobilności była poświęcona
rozwojowi regionalnemu, marketingowi
oraz technologiom informacyjnym - w
tym zwłaszcza tworzeniu stron
internetowych.

Dzięki udziałowi w inicjatywie uczniowie
zwiększyli poziom kompetencji, pozyskali nowe,

przydatne umiejętności, zwiększyli znajomość
języka angielskiego  poznali nową kulturę. 



Zagraniczny projekt edukacyjny to dla Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych otwarcie nowego

rozdziału – rozwoju na poziomie europejskim, dzięki
czemu możemy podnosić poziom nauczania w

Szkole i oferować uczniom nowoczesne, atrakcyjne
formy zwiększania kompetencji i umiejętności 

 

Cele projektu

Głównym celem projektu było wzmacnianie
kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności
uczniów naszej szkoły w obszarach językowym,
cyfrowym oraz marketingu, zwłaszcza z zastosowaniem
nowoczesnych technologii. Dzięki uczestnictwie w
inicjatywie młodzież zwiększyła poziom kompetencji
kluczowych oraz wiedzy. Wśród pozostałych celów
możemy wymienić: wdrażanie strategii
umiędzynaradawiania działań szkoły, wsparcie kadry i
szkoły w procesie transformacji cyfrowej, zapewnienie
grupie młodzieży szkoły o zmniejszonych szansach
edukacyjnych przestrzeni i możliwości do podnoszenia
swoich kompetencji, podniesienie prestiżu i
rozpoznawalności placówki. 

Mobilność

Mobilność odbyła się w dniach 30 kwietnia - 15 maja
2022 roku. Na program złożyły się zajęcia merytoryczne
prowadzone w międzynarodowych zespołach, zajęcia
terenowe, oparte na nowoczesnych metodach
projektowych, oraz program kulturowy - wycieczki do
tak wyjątkowych miejsc jak Meteory czy Saloniki. Dla
uczestników była to możliwość pozyskania nowej
wiedzy, podniesienia poziomu samodzielności i zdobycia
nowych, zagranicznych doświadczeń, które będą mieć
wpływ na ich dalszy rozwój, edukację i funkcjonowanie
na rynku pracy.

Tematyka i rezultaty

W ramach realizowanych w języku angielskim zajęć
uczniowie poznali m.in. narzędzia projektowania stron
internetowych i zarządzania ich treścią. Produktem
mobilności jest międzynarodowy serwis
http://projekt.mobilnoscizsdrobin.pl
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