PONADNARODOWA MOBLINOŚĆ
UCZNIÓW – PORTUGALIA
„w pigułce”
Tytuł projektu: „Wyższe kompetencje ucznia drogą
do sukcesu zawodowego”
Czas trwania projektu: 01.04.2022 – 30.09.2022

Rekrutacja młodzieży: 12 – 18.05.2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.05.2022

Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji
cyfrowych,

językowych i kulturowych.

Poprzez udział w programie

mobilności

ponadnarodowej, nasi uczniowie wezmą udział w wyjeździe do Portugalii. Tam, wspólnie
z rówieśnikami ze szkoły portugalskiej będą realizować założenia projektowe.
Działania projektowe ukierunkowane są przede wszystkim na zajęcia z robotyki, podczas
których uczniowie w mieszanych narodowościowo grupach będą mieli możliwość stworzenia
wspólnego programu modułowego. Uczniowie będą mieli możliwość nie tylko poszerzenia
wiedzy z zakresu robotyki, ale również umiejętności językowych, poznawania kultury
i zwyczajów panujących w Portugalii.
Uczniowie, którzy zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną (15 osób) będą uczestniczyli
w programie przygotowawczym do wyjazdu do instytucji przyjmującej. W ramach tych
przygotowań prowadzone będą zajęcia z dwóch języków, z języka angielskiego oraz z języka
hiszpańskiego. Zajęcia te odbywać się będą w szkole w wymiarze 2 godzin tygodniowo
z każdego z języków. Lekcje pozwolą uczniom na sprawną komunikację językową z młodzieżą
ze szkoły portugalskiej.
Dodatkowo prowadzone będą również zajęcia integracyjne z psychologiem i pedagogiem
szkolnym, które przypomną uczniom o zachowaniach przynależnych kulturze społeczeństwa,
nauczą wzajemnej akceptacji i zaniku niezdrowej rywalizacji.

Ponadto, uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość współpracy ze swoimi
opiekunami. W okresie przygotowań do wyjazdu opiekunowie zorganizują 2 spotkania
informacyjno-dyskusyjne z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w przedsięwzięciu.

REKRUTACJA do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w oparciu o zasadę
równości płci oraz niedyskryminacji zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie
internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
Kryteriami pierwszeństwa są:

(załączniki dostępne są na stronie internetowej szkoły)

 terminowe złożenie dokumentacji, potwierdzającej chęć uczestnictwa, zawierającej:
a) formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1,
b) oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia - załącznik nr 2,
c) oświadczenie o miesięcznym dochodzie netto na jednego członka rodziny,
potwierdzające sytuację ekonomiczną w rodzinie (poniżej 512,00zł - 3 pkt.,
poniżej 800,00zł - 2 pkt.) - załącznik nr 3,
 wysokie wyniki w nauce z języków obcych (na podst. średniej ocen na 1 półrocze roku
szkolnego 2021/2022 z języka angielskiego i języka niemieckiego) (powyżej 5,0 – 3pkt.,
powyżej 4,0 – 2 pkt.),
 wysokie wyniki z informatyki (na podst. średniej ocen z informatyki na 1 półrocze roku
szkolnego 2021/2022) (celujący – 3 pkt., bardzo dobry – 2 pkt.),
 osoby niepełnosprawne – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (3 pkt.),
 osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na podstawie oświadczenia opinii PPP
(3 pkt).
Ponadto, w przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będą brane kryteria:
 w pierwszej kolejności udział w zajęciach z robotyki (0pkt - 2pkt),
 w drugiej kolejności średnia ocen na I półrocze roku szkolnego 2021/ 2022 (powyżej 5,0 –
3 pkt., powyżej 4,0 - 2 pkt.),
 w trzeciej kolejności frekwencja na I półrocze roku szkolnego 2021/ 2022 (100% do 90% 2 pkt., 89,99% do 80% - 1 pkt.),
 w czwartej kolejności ocena z zachowania na I półrocze (wzorowe - 2 pkt., bardzo dobry –
1 pkt.).

Nad prawidłową realizacją projektu czuwają Panie: Monika Chorążewicz, Iwona Dziąba oraz
Małgorzata Olbryś 😊😊😊

