
REKRUTACJA  

na wyjazd do Portugalii  w ramach projektu  

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry  w edukacji szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Łańcucie im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie .”  

nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072206 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

Zapraszamy do rekrutacji do projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie.” uczniów i uczennice 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor 
Edukacja Szkolna. 

Mobilność edukacyjna planowana jest na marzec 2023 r., miejscem odbycia jej jest 
Portugalia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w 
naborze! 

Ponadnarodowa mobilność uczniów 

W ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 
Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie .” planowany jest 7-dniowy wyjazd 20 uczniów z klas 
VI-VIII terminie: 1 grupa- 8 marzec 2023 r.- 15 marzec 2023 r., II grupa- 15 marzec- 22 
marzec 2023 r.  

Rolę instytucji przyjmującej pełni Agrupamento de EscolasTomasCabreira w Faro   
w Portugalii. Tam odbędzie się  innowacyjny program edukacyjny. Tematyka mobilności to 
podniesienie kompetencji językowych oraz zdobycie wiedzy w zakresie różnych metod 
nauczania i nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

Program projektu obejmuje też rozwój kompetencji kulturowych, dzięki którym uczestnicy 
poznają historię, sztukę i kulturę Portugalii.  

UWAGA! 

Zajęcia w ramach mobilności planowane są na dni 15-22.03.2023 r.  

Cele projektu: 

 Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności 20 uczniów, w tym w zakresie 
podstawy programowej w ramach przedmiotów: język angielski, geografia, historia. 

 Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymianę dobrych praktyk  
i współpracę międzynarodową. 

 Poszerzenie wiedzy, kompetencji i poziomu umiejętności poprzez udział w mobilności  
5 członków kadry pedagogicznej i zarządzającej 

 Wypracowanie rezultatów projektu o wysokiej jakości i wartości merytorycznej, 
upowszechnianie w postaci otwartych zasobów dające możliwość zapewniające dotarcia 
do każdej grupy odbiorców. 

 Uświadomienie uczniom oraz kadrze wagi i korzyści płynących z możliwości działania  
w ramach programu Erasmus + oraz jego priorytetów. 

 



Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie 
koszty zostaną pokryte ze środków finansowych Unii Europejskiej.  

Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in.: 

 realizacja kursu przygotowawczego do mobilności,  
 transport na trasie Polska-Portugalia-Polska, a także w miejscu odbywania mobilności,  
 realizacja programu mobilności,  
 udział w programie kulturowym,  
 wyżywienie,  
 zakwaterowanie,  
 niezbędne ubezpieczenia, 
 wycieczki. 

Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy  
o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu 
podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by 
każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania 
młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego. 

Ważne informacje! 

Do rekrutacji zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas klas V-VII (od września będą to 
klasy VI-VIII), z których wyłonimy 20 osób +  rezerwowe na podstawie kryteriów 
rekrutacyjnych, podanych w Regulaminie Rekrutacji.  

Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu 
Kartę Zgłoszenia oraz złożyć ją w Sekretariacie Szkoły i uzyskanie wysokiej punktacji  
w teście kompetencji z języka angielskiego. 

Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się 
z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności.  

Życzymy powodzenia! 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Erasmus + 

1. Socha Weronika 

2. Dziundzio Tomasz 

3. Kolek Miłosz  

4. Kuźniar Jakub 

5. Biały Lena 

6. Woś Lilianna  

7. Woś Kinga  

8. Lewicki Michał 

9. Bojdecki Kacper 



10. Bieniasz Mateusz 

11. Musz Jakub 

12. Rychik Gabriela 

13. Nitkiewicz Maja 

14. Pluciński Jan  

15. Jucha Marzena 

16. Zubrzak Wojciech 

17. Szpunar Zuzanna  

18. Olejnik Lena  

19. Rybak Aleksandra 

20. Lęcznar Alicja  

 

Lista rezerwowych  

1. Sopel Maja 

2. Rządca Hanna 

3. Kościński Michał 

4. Podgórska Maja 

5. Skoczylas Alan  

6. Bytnar Bartłomiej 

7. Sudoł Aleks 

8. Miśko Ewa 

9. Kaczmarczyk Tomasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Projekt: Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej nr 3 im.10 Pułku 
Strzelców Konnych w Łańcucie 

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072206 

Tytuł projektu: W poszukiwaniu lepszego jutra 

Lider projektu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie - 
Polska 

Partner projektu: Agrupamento de EscolasToamsCabreira  - Portugalia 

Szkoła Podstawowa im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie  otrzymała dofinansowanie 
na realizację projektu edukacyjnego, pt. „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły.” 
- inicjatywy współfinansowanej przez Unię Europejską na kwotę 40 522,00 EURO. 

W ramach projektu zaplanowane są dwa działania: 

1.Grupowa mobilność uczniów 

2.Kursy i szkolenia dla nauczycieli 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu przeprowadzone zostaną działania 
informacyjne, promocyjne i upowszechniające. Uczestnicy zostaną zrekrutowani na 
podstawie przygotowanego wcześniej Regulaminu Rekrutacji. Rekrutacja uczniów – w tracie 
której zostanie wybranych 20 uczestników – zostanie przeprowadzona przez, powołaną przez 
Dyrektora Szkoły, Komisję Rekrutacyjną. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie 
odpowiednich kandydatów, w oparciu o stworzony Regulamin Rekrutacji. Nabór do projektu 
zostanie poprzedzony kampanią informacyjną prowadzoną w sposób ogólnodostępny.  
W procesie rekrutacji, dużą grupą docelową będą osoby narażone na wykluczenie społeczne, 
które Szkoła będzie aktywizować w celu przeciwdziałania czynnikom wykluczającym. 

Każde z działań poprzedzone jest przygotowaniem uczestników: zajęcia pedagogiczne, 
organizacyjne, kulturowe, językowe, merytoryczne. 

Wyjazd dla uczestników jest nieodpłatny. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. 

1. Grupowa mobilność uczniów 

Projekt zakłada uczestnictwo w mobilności wyłonionych w procesie rekrutacji: 

 20 uczniów z klas VI-VIII po stronie polskiej + 4 nauczycieli po stronie polskiej 
 uczniowie w podobnym wieku po stronie portugalskiej + nauczyciele po stronie 

portugalskiej 

Tematyka mobilności obejmuje zagadnienia związane z potencjałem turystycznym regionów. 
Uczestnicy w trakcie mobilności zostaną podzieleni na  międzynarodowe zespoły robocze. 
Ich zadaniem będzie stworzenie strony internetowej w postaci bloga na temat krajów 
partnerskich. Odbywać się będą również zajęcia terenowe, realizacja programu kulturowego, 
zajęcia warsztatowe, wymiana doświadczeń dotycząca dobrych praktyk związanych  
z dbaniem o środowisko naturalne.  

Przygotowane i opublikowane przez uczniów prezentacje multimedialne obu szkół będą 
dotyczyły kolejno atrakcji turystycznych Faro i Łańcuta. . Wszystko realizowane będzie 



metodą projektową opartej o interdyscyplinarny program edukacyjny, zachęcający do 
aktywności  
i oferujący uczniom dużą swobodę działań i sposobność do działań twórczych. 

Cele projektu: 

 Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności 20 uczniów, w tym w zakresie 
podstawy programowej w ramach przedmiotów: język angielski,geografia, historia,  

 Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymianę dobrych praktyk  
i współpracę międzynarodową. 

 Poszerzenie wiedzy, kompetencji i poziomu umiejętności poprzez udział w mobilności  
5 członków kadry pedagogicznej i zarządzającej 

 Wypracowanie rezultatów projektu o wysokiej jakości i wartości merytorycznej, 
upowszechnianie w postaci otwartych zasobów dające możliwość zapewniające dotarcia 
do każdej grupy odbiorców. 

 Uświadomienie uczniom oraz kadrze wagi i korzyści płynących z możliwości działania w 
ramach programu Erasmus + oraz jego priorytetów. 

Korzyści projektu: 

 Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji dla 
odmiennych kultur i obyczajów.  

 Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier  
w mówieniu i swobodnej rozmowie.  

 Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych.  
 Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia 

perspektywicznego.  
 Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. 

Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po 
okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.  

 Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych 
umiejętności, w tym cyfrowych.  

 Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.  
 Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych.  
 Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania 

jego oferty w dalszej edukacji. 

2. Kursy i szkolenia dla nauczycieli 

Udział w kursie pozwoli 5 członkom kadry pedagogicznej poszerzyć wiedzę, umiejętności 
wykorzystania i znajomość narzędzi informatycznych z wykorzystaniem materiałów i wiedzy 
dostępnej w Internecie, nowych metod dydaktycznych, interaktywnych form kształcenia w 
tym otwartych zasobów edukacyjnych. Kurs zostanie przeprowadzony zostanie w Portugalii 
w formie wykładów, warsztatów, spotkań z przedstawicielami instytucji edukacyjnych  
i lokalnych władz oraz zajęć praktycznych, wizyt studyjnych. 

Korzyści kursu: 

Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie wdrażania i wykorzystywania interaktywnych 
narzędzi, wspierających proces edukacji i ewaluacji, w tym: 

 Nowe umiejętności językowe, obejmujące słownictwo branżowe 



 Darmowe programy (Canva, Padlet), by urozmaicić i uatrakcyjnić materiały dydaktyczne, 
uporządkować wiedzę i dzielenie się nią z członkami rady pedagogicznej i uczniami 

 Platforma e-learningowa na potrzeby organizacji oraz usprawnienia procesu oceny 
postępów edukacyjnych, tworzenia zasobów wiedzy 

 Poszerzanie wiedzy z zakresu skutecznego i efektywnego promowania i upowszechniania 
rezultatów  projektów edukacyjnych i działań szkoły na polu międzynarodowym 

 Podnoszenie potencjału w zakresie pozyskiwania i współpracy z partnerami 
zagranicznymi 

 Podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, osobistych i społecznych dzięki 
możliwości osobistego kontaktu ze środowiskiem międzynarodowym, wymianie 
doświadczeń z kadrą szkoły przyjmującej.  

 


