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O projekcie...
PONADNARODOWY PROJEKT 
"TRADYCJE KULINARNE REGIONÓW 
W NOWOCZESNYM WYDANIU
- EDYCJA 2022"

Przedsięwzięcie, w ramach którego zrealizowana została mobilność
ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny), 
finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.



O projekcie...
PONADNARODOWY PROJEKT 
"TRADYCJE KULINARNE REGIONÓW 
W NOWOCZESNYM WYDANIU
- EDYCJA 2022"

Cele projektu - wzmocnienie kompetencji kluczowych
uczestników, kompetencji cyfrowych, językowych,
osobistych, społecznych w zakresie świadomości
ekspresji kulturalnej. 

Lokalizacja :Platamonas, Grecja - Olympic Melathron Hotel

Szkoła partnerska: Platon School, Katerini 



O uczestnikach...

Uczestnicy, biorący udział w projekcie, są uczniami Zespołu
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, oddziałów
Liceum Ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-
chemiczno-angielskim.
Uczniowie rozwinęli kompetencje kluczowe, poznali tradycje
kraju przyjmującego, poszerzyli swoją wiedzę i doświadczenia
oraz zwiększyli umiejętności językowe.  



O szkole wysyłającej...
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ 1939R. 
W SOCHACZEWIE 

Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję. Jest znana w
środowisku Sochaczewa i jego okolic. Posiada doskonałą bazę
dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę zawodową, gwarantującą
wysoki poziom nauczania. Głównym celem realizowanego planu
nauczania jest intelektualny, emocjonalny i etyczny rozwój
młodego człowieka oraz sukces na egzaminie maturalnym i
zawodowym. 



O szkole przyjmującej...
 PLATON SCHOOL, KATERINI

Głównym celem szkoły jest holistyczne podejście do
problematyki edukacji, dlatego ta szkoła szkoli swoich
uczniów tak, aby ujrzeli życie jako kompletne osobowości.
Szkoła Platon łączy tradycje z innowacyjnością i poprzez
dynamiczne, pionierskie programy europejskie dąży do
kształtowania obywateli z sumieniem narodowym i
jednocześnie kulturą obywatelską, po to aby sprostali
wymaganiom współczesności. 

"Edukacja to potęga, kt�ra leczy duszę"
Platon, filozof grecki (427-347 p.n.e)



Mobilno��...

Nasz wyjazd zaczął się 9 października 2022, 
a zakończył się 22 października 2022.
Program był intensywny i bardzo ciekawy, zarówno
merytoryczny, jak i kulturowy.
Zajęcia odbywały się w szkole Platon w Katerini
oraz w terenie w postaci warsztatów, podczas
których zdobywaliśmy informacje do
opracowywania i analizowania w klasie.



Nasza pilotka i przewodniczka, posiada ogromną
wiedzę i ciekawie ją nam przekazywała. Z tego
edukacyjnego wyjazdu wynosimy wiele nowych
doświadczeń, informacji o lokalnych tradycjach,
umiejętności cyfrowych i językowych. 

Mobilno�� - cd. 



Tematyka
mobilno�ci...

Celem głównym tego wyjazdu był wzrost kluczowych kompetencji 20
polskich i 10 greckich uczniów. Program mobilności miał charakter
interdyscyplinarny. W ramach zajęć realizowaliśmy program działań w
pracowniach IT, zakładach produkcyjnych, sadach oliwnych i
restauracjach. W trakcie mobilności w sposób osobisty, dzięki realizacji
wizytacji, spotkań, odwiedzaniu miejsc publicznych, instytucji,
pozyskiwaliśmy wiedzę niezbędną do przygotowywania treści na bloga,
nadając temu przekazowi bardziej praktycznego i wiarygodnego przekazu.
Interakcja z jak największą ilością osób, komunikacja w języku angielskim
wzmocniła nasze językowe, osobiste i społeczne kompetencje. Zajęcia w
pracowniach komputerowych wzmocniły umiejętności cyfrowe. 



Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się o
wielu technikach negocjacji, które sami
stosujemy bardziej lub mniej świadomie.

Nauczyliśmy się obsługi programu
graficznego, umożliwiającego tworzenie
własnych projektów. 

Zajęcia z Canvy

Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się jak
przy pomocy Wordpressa prowadzić bloga,
którego użytkownicy będą czytać z
zainteresowaniem.

Zajęcia merytoryczne podczas mobilno�ci

Zajęcia z negocjacji Zajęcia z Wordpressa

Dzięki zajęciom w języku angielskim byliśmy
w stanie polepszyć nasze umiejętności
cyfrowe, językowe oraz poznać lepiej grecką
mitologię i alfabet.

Zajęcia w Platon School



Czy zajęcia terenowe to ciekawa
forma realizacji zada�?

Zajęcia terenowe są ciekawą formą realizacji zadań. 
Są dobrą okazją, aby sprawdzić swoją znajomość języka
angielskiego oraz sprawdzić się w stresujących sytuacjach
w nieznanym miejscu. Podczas takich zajęć można spotkać
wielu ciekawych ludzi i stworzyć wspomnienia, które
zostaną z nami do końca życia.



Zwiedzone miejsca

Zajęcia kulturowe

Thessaloniki
Stary Panteleimon
Meteory
Pracownia ikon
Wyspa Skiathos



Rezultaty mobilno�ci

Nauczyliśmy się form negocjacji
Poznaliśmy obsługę programu graficznego
Wzrosły nasze umiejętności cyfrowe
Zdobyliśmy wiedzę na temat tworzenia blogów
w programie Worldpress
Wzrósł nasz poziom kompetencji językowych
Poznaliśmy program kształcenia obowiązujący
w Grecji



Efekty
mobilno�ci

Szansa poznania całkiem nowych rzeczy, z którymi nie mieliśmy nigdy
wcześniej do czynienia, nie tak jak widzimy na pierwszy rzut oka.

 Nawiązanie współpraca z osobami, których do
tej pory znaliśmy.

Okazja do sprawdzenia się i skorzystania z naszej własnej wiedzy
ze znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego.

Zaszczyt bycia ugoszczonym przez jedną z prywatnych,
greckich szkół, w celu nauki i lepszego poznania ich edukacji.

Poznanie "na własnej skórze" jak niepowtarzalna jest kultura
grecka, która czerpie do dziś ze swojej wieloletniej historii.

Powstanie bloga kulinarnego - wzrost
kompetencji i umiejętności cyfrowych.



Bo to niezwykła przygoda!
Budująca jedność, mimo różnorodności oraz wymiany
doświadczeń.
To okazja do rozwoju zawodowego dla kadry
pedagogicznej i kompetencji kluczowych dla uczniów.
Projekty międzynarodowe są furtką do nowych
możliwości, podnoszenia kompetencji, poznawania
nowych ludzi i kultur. Dają także  możliwość na większy
zakres działalności szkoły.

Dlaczego warto bra� udział w mobilno�ciach?  


