
OGŁOSZENIE 

O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

projektu: „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem” 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą 

 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tu: „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. 
Robię i rozumiem” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających  
w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkół niemających jeszcze doświadczenia we współpracy międzynarodowej w programach 
zarządzanych przez FRSE. 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do klasy VII 
szkoły podstawowej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań 
projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie 
relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
planowania oraz realizacji działań projektowych. 

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami 
do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień 
projektowych wpisujących się w podstawę programową, tu: wyjazd dziesięcioosobowej grupy 
uczniów z dwoma opiekunami do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó w Bombarral w Portugalii. 

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym 
m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji 
niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego, tu: kształcenie kompetencji kluczowych ze szczególnym naciskiem na kompetencje 
osobiste, społeczne i z zakresie uczenia się 

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 29 lutego 2023r. 

Budżet projektu: 54 799 PLN 

 Nabór prowadzony będzie w terminie od 15.09.2019 r.  do 25.09.2019 r. 

 Wymagane dokumenty można pobierać i składać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u 
koordynatora projektu – p. Marii Jagodzińskiej. 

 Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronie szkoły. 

 

         Koordynator projektu 


