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Główny cel projektu

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry
pedagogicznej i efektywności pracy placówki w zakresie rozwijania
kreatywności i innowacyjności nauczycieli w obszarze metodyki
nauczania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach
programowych.

Celem projektu jest również rozwijanie świadomości międzykulturowej
(wiedza o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności) i wzrost
zaangażowania nauczycieli w europejskie programy mobilnościowe.

Cele projektu zostaną zrealizowane przez udział 10 nauczycieli różnych
przedmiotów w programie mobilności w okresie od 1.11.2021 do
31.10.2022r.



Grupa docelowa

10 osób  

nauczyciele i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego 

• Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej 
szkoły oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, 
którzy nie są nauczycielami.

• Uprawnieni pracownicy, którzy nie są nauczycielami, to kadra pracująca 
w edukacji szkolnej – w szkołach (np. asystenci nauczycieli, doradcy 
pedagogiczni, psychologowie itp.) 

• Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą 
regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w 
prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne osoby 
prowadzące szkolenia, eksperci lub wolontariusze).



Działania w projekcie

Projekt będzie zawierał następujące fazy:

• Działania informacyjno-promocyjne – przekazywanie informacji o 
założeniach i zasadach projektu, przygotowanie dokumentacji 
rekrutacyjnej

• Rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału  
danego nauczyciela w programie mobilności;

• Przygotowanie do mobilności obejmujące zajęcia językowe, 
kulturowe, organizacyjne, organizacyjne dla 10 uczestników

• Mobilności zgodnie z zaplanowanym programem merytorycznym i 
kulturowym

• Upowszechnianie - rozpowszechnienie rezultatów, ewaluację, 
złożenie raportu końcowego.



Rekrutacja  
Termin: 03-04/2022
• Prowadzona osobno dla całej grupy uczestników. 
• Wyboru kandydatów dokona komisja złożona z koordynator, dyrektor, przedstawiciel 

kadry. 
• Uczestnicy będą wybierani w otwartej rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria 

znane wszystkim potencjalnym kandydatom a zgromadzone w ogólnodostępnym 
Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

• Kryteria kwalifikacji do projektu: 
ü przebieg pracy zawodowej 
ü zaangażowanie w pracę i rozwój szkoły (udział w warsztatach, szkoleniach) 
ü poziom znajomości języka obcego 
ü opinia dyrektora dotycząca chęci i zaangażowania w pracę i rozwój placówki,  

inicjatyw własnych kadry.
ü wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych

• Zostanie sporządzona lista podstawowa i rezerwowa na zakończenie prac komisji 
rekrutacyjnej. W razie potrzeby przewidziano również procedurę odwoławczą.

• Komisja weźmie pod uwagę także również aktywność i możliwość wprowadzenia 
zdobytych umiejętności w życie szkoły, chęć doskonalenia własnego warsztatu pracy, 
doświadczenie w projektach edukacyjnych lub unijnych, a także potrzeby uczestników w 
zakresie rozwoju osobistego i edukacji. 

• Z każdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa regulującą zasady udziału w projekcie.



Wsparcie przygotowawcze

• Termin: 05-06/2022
• Kurs j. angielskiego – 20h i j. portugalskiego – 10h - zajęcia 

online ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się. 
• celem zajęć jest opanowanie umiejętności mówienia, 

porozumiewania się podczas zajęć w instytucji 
partnerskiej jak i w życiu codziennym.

• portugalski partner zapewni uczestnikom opiekunów, 
którzy posługują się biegle j. angielskim. 

• Krótki kurs historii i kultury Portugalii - 5 h
• Zajęcia psychologiczne - jeśli potrzeba

• Spotkania organizacyjne  - 4 h



Mobilność
• Termin: 02.07 - 16.07.2022
• 14-dniowa wizyta (wliczając podróży – 2 dni) w Portugalii (głównie Braga i 

okolice)
• Pogram mobilności obejmie udział  kadry w dwóch 5-dniowych kursach oraz 

programie kulturowym (uzupełnienie kursów, wymiana spostrzeżeń, dobrych 
praktyk, poznawanie lokalnej kultury, zwyczajów, zabytków)

• W ramach wsparcia logistycznego uczestnicy otrzymają:
§ Materiały szkoleniowo-dydaktyczne
§ Bilety lotnicze - przeloty Warszawa-Porto-Warszawa z bagażem 

podręcznym i rejestrowanym
§ Ubezpieczenie
§ Transport z/na lotnisko w Polsce/w Portugalii oraz transport lokalny w 

Portugalii
§ Noclegi: pokoje hotelu lub hostelu o standardzie hotelowym położonym 

w dobrym komunikacyjnie miejscu, umożliwiającym łatwe poruszanie się 
do miejsca odbywania zajęć.

§ Wyżywienie: śniadania, obiady/kolacje
§ Opieka Partnera ponadnarodowego.



Kursy
• Creativity and innovation in teaching and learning for a better classroom. 

I. Co się mówi o kreatywności i innowacyjności (KIN)? Zajęcia integracyjne - Jak KIN wspiera Twoją filozofię nauczania 
Kompetencje twórcze potrzebne edukatorom Rusztowanie dla KIN 

II. Czy możliwa jest kreatywna i innowacyjna kultura? Czy KIN można się nauczyć? Ujęcie KIN w programach nauczania Tworzenie 
kultury promującej KIN 

III. Jak zwiększyć motywację wykorzystując KIN? Znaczenie motywacji wew. i zew. Strategie i podejścia do rozwijania kompetencji 
twórczych i innowacyjnych Rozwój umiejętności nauczycieli i uczniów 

IV. Kreatywne i innowacyjne zasoby Myślenie nieszablonowe - metody kreatywne i media cyfrowe Zasoby edukacyjne Uczenie się 
oparte na problemach 

V. Ocena i wsparcie dla kreatywnych metod pedagogicznych, pedagogiki twórczości Dyskusja końcowa,

• THE DIGITAL CLASSROOM: how to integrate ICT into the classroom 
I. Pedagogika i projektowanie TIK Zajęcia integracyjne z TIK Rozpoczęcie pracy z TIK w szkole Modele pedagogiczne dla narzędzi TIK 
Wirtualne środowiska edukacji i uczenia się Najczęściej używane narzędzia TIK: zasoby cyfrowe
II. Stwórz swój bezpłatny BLOG Platformy: wady i zalety. Dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami i studentami Dominujące 
funkcje plug-inów - Jak je wprowadzać? 
III. Ocena online: wprowadzenie Ocenianie oparte na TIK Samoocena Testowanie 
IV. Korzyści z wykorzystania tabletów i tablicy cyfrowej - Jak je wprowadzić? Digital story-telling - Co oferuje i jak z niego korzystać? 
Wykorzystanie wcześniej zaprojektowanych treści i projektowanie nowych. 
V. Tworzenie i projektowanie treści cyfrowych na potrzeby lekcji Organizowanie cyfrowego programu nauczania i klasy. Otwarta 
dyskusja w celu wyjaśnienia wątpliwości, odpowiedzi na pytania i pomocy uczestnikom Końcowa dyskusja, podsumowanie, ocena 
kursu.



Upowszechnianie
Termin: 07/2022 – 10/2022
• Działania kierowane będą do wszystkich grup docelowych: uczniów, nauczycieli, 

rodziców, władz i środowiska lokalnego. 

• Dzielenie się wynikami nastąpi poprzez: 
ü umieszczanie informacji (zdjęcia, filmy) o wynikach działań projektowych w 

szkolnych i lokalnych  mediach, na stronie organu prowadzącego, 
ü prezentację multimedialna z wyjazdu na radzie pedagogicznej, 
ü przygotowanie wystawy towarzyszącej promującej kulturę Portugalii, która 

zostanie umieszczona na korytarzach szkoły (np. biografie znanych i 
lubianych - Rego, Spinoza, Da Gama, Magellan; warsztaty kulinarne -
kuchnia portugalska), 

ü organizację warsztatów i spotkań informacyjnych dla pozostałych 
nauczycieli,

ü umieszczenie informacji i wyników działań w mediach społecznościowych 
partnera z Portugalii, 

ü przekazanie informacji o wynikach kadrze i dyrekcjom z innych szkół z 
regionu, władzom powiatu i miasta, wyższym uczelniom, z którymi 
współpracuje szkoła, 

ü prezentacja materiałów powstałych podczas trwania projektu 
prezentujących wyniki podczas: dni otwartych szkoły (stoisko poświęcone 
projektowi, kulturze i zabytkom Portugalii), konkursów organizowanych przez 
szkołę (np. międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych) 

ü udostępnienie rezultatów na Platformie Wyników Projektów Erasmus+.



Zakwaterowanie
JustGo Braga

Hostel znajduje się na 5 i 6-tym (ostatnim) piętrze budynku
wielokondygnacyjnego – budynek wyposażony jest w
windę.

W części wspólnej znajduje się przytulny salon z pięknym
widokiem na Bragę oraz jadalnię w której serwowane są
śniadania/obiady/kolacje w postaci bufetu.

W hostelu funkcjonuje całodobowa recepcja, a obiekt
objęty jest monitoringiem.

Każdy pokój posiada: własną łazienkę, klimatyzację,
pościel, ręczniki, telewizor, stały dostęp do internetu.

Na terenie hostelu znajduje się maszyna z napojami i kawą.

W hostelu jest dostępna przez całą dobę pralnia i suszarnia.



Program kulturowy – północna część Portugalii

Braga

Jedno z najstarszych miast w Portugalii, a także jednym z
najstarszych miast chrześcijańskich na świecie. W mieście
znajduje się około 30 budowli sakralnych. Nazwa miasta
pochodzi od jego założycieli, którymi było starożytne plemię
Celtów – Bracari. Niegdyś Braga była siedzibą prymasa
Portugalii. Historia miasta sięga czasów rzymskich - była wtedy
ważnym ośrodkiem na skrzyżowaniu szlaków handlowych.
W Bradze zobaczyć można wiele zabytków takich jak np.
łukowata brama Arco da Porta Nova, która służyła przez wiele
lat jako główne wejście do miasta. Kolejnym zabytkiem jest
katedra wzniesiona w 1070 roku, po zakończeniu rekonkwisty.
Nieopodal katedry znajduje się Antigo Paço Episcopal, w
którym obecnie znajdują się urzędy. Za pałacem rozciąga się
Jardim de Santa Barbara, pieknie utrzymany i niezwykle
kolorowy ogród. Praça da República czyli Plac Republiki
zwany także Arcada jest największym placem w mieście. Na
placu znajduje się kościół Igreja da Lapa i dwie z najbardziej
znane kawiarnie w mieście – Vianna i Astória.



Program kulturowy – północna część Portugalii

Porto

Porto to drugie co do wielkości miasto Portugalii. Porto
oferuje nie tylko wspaniałą architekturę centrum,
ciekawe zabytki, ale też słynne na cały świat wino Porto,
które tam smakuje najlepiej na świecie.
W Portugalii jest stare powiedzenie, który mówi: "W Porto
pracują, w Bradze się modlą, w Coimbrze studiują, a w
Lizbonie wydają" - oddaje ono trochę klimat Porto, które
jest najważniejszym miastem północnej Portugalii, lecz nie
wolno nam zapominać, że Porto oferuje również
innowacyjną architekturę, która kontrastuje z
zabytkowym centrum oraz szeregiem atrakcji, które
razem sprawiają, że miasto to jest wyjątkowe.
Nie brakuje tam pocztówkowych widoków, gdyż miasto
leży na wzgórzu i nie ma problemu, by znaleźć
malownicze ujęcie na rzekę Douro, która po portugalsku
znaczy "Złota".



Program kulturowy – północna część Portugalii

Viana do Castelo

Miasto portowe położone w północnej Portugalii,  w regionie 
Costa Verde ("Zielone Wybrzeże") u ujścia rzeki Limy. Początki 
miasta sięgają czasów starożytnych, kiedy to na wzniesieniu 
nad miastem Monte de Santa Luzia (Wzgórze Świętej Łucji) 
znajdowała się celtycka osada. Swój największy okres rozkwitu 
Viana do Castelo przeżywało w XVI wieku w czasie wielkich 
odkryć geograficznych. Wtedy to w miejscowych stoczniach 
budowano okręty dalekomorskie, a dzięki żegludze prężnie 
rozwijał się też handel. 
Jednym najsłynniejszych zabytków miasta jest zaprojektowany 
przez słynnego francuskiego architekta Gustava Eiffela okazały 
żelazny most łączący Viana do Castelo z Santa Maria 
Maggiore, oraz górujące nad miastem niezwykle malownicze 
monumentalne Sanktuarium św. Łucji. Miasto słynie z 
niezwykłego widoku rozciągającego się z okien tutejszej 
Świątyni, który został okrzyknięty przez National Geographic 
jednym z najpiękniejszych widoków na świecie.


