
 

 

Podstawowe informację o projekcie 

Podstawowe informację o realizacji projektu edukacyjnego „Kształtowanie świadomości 

międzykulturowej” o numerze 2019-2-PMU-2174 realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. 

Fryderyka Chopina w Sochaczewie wspólnie ze Szkołą Partnerską w Grecji, dofinansowanego w 

ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pt. Kuchnia polsko-

grecka jako nowatorska forma edukacji. 

Realizacja projektu zaplanowana na okres od 1.09.2020 roku do 28.02.2021 r., w tym czasie Szkoła 

musi zorganizować i zrealizować dwutygodniowy wyjazd uczniów do Grecji w celu realizacji programu 

merytorycznego, który planowany jest w okresie 20.09.2020 do 3.10.2020 r. 

Opis projektu: 

1. W ramach projektu planujemy rekrutację 20 uczniów, którzy po okresie przygotowań (język 

angielski, szkolenie kulturowe, pedagogiczne) trwających około 25 h, będą mieli możliwość 

wyjazdu na 2 tygodnie do Grecji w celu realizacji programu edukacyjnego we współpracy z 

uczniami z greckiego liceum Platon School.  

2. Materialnym rezultatem projektu jest opracowanie wielojęzycznej strony internetowowej 

promująca polską i grecką muzykę klasyczną, Słowniczek polsko-grecko-angielski dotyczący 

tematyki projektu, Prezentacja multimedialna promująca projekt. 

3. Opiekę nad uczniami w trakcie mobilności będzie sprawowało 3 opiekunów ze Szkoły, 

koordynator delegowany przez Szkołę Partnerską oraz profesjonalny pilot wycieczek. 

4. Dojazd do Grecji będzie realizowany za pośrednictwem autokaru wysokiej klasy, zostanie 

zapewniona obsługa pilota odpowiedzialnego za bezpieczny i sprawny transport uczniów z 

Sochaczewa do miejscowości Katerini w Grecji lub miejscowości okolicznej. W trakcie 

podróży zostanie zapewniony ciepły posiłek w zarezerwowanej restauracji oraz prowiant na 

drogę. Za obsługę transportu będzie odpowiedzialna firma specjalizująca się w transporcie 

międzynarodowym. Transport będzie realizowany przez granice krajów należących do UE. 

5. Uczniowie zostaną zakwaterowani w hotelu o standardzie minimum 3 gwiazdek z pełnym 

wyżywieniem dostępnym w restauracji hotelowej. Obecnie greckie hotele wprowadziły 

szereg procedur i zabezpieczeń minimalizujących ryzyko przenoszenia wirusa. Preferowane 

będą hotele kameralne, w których w czasie wyjazdu nie będzie przebywać duża ilość 

turystów. 

6. Przed wyjazdem uczniów Dyrekcja Szkoły lub Koordynator przeprowadzi wizytę 

przygotowawczą, której celem będzie uzgodnienie z dyrekcją Platon School szczegółowego 

programu merytorycznego oraz bezpiecznej formy zajęć, dodatkowo wizytowane będą 

miejsca zakwaterowania, zostanie przeprowadzona ogólna ocena sytuacji w regionie. 

7. Uczestnicy zostaną wybrani do projektu w ramach procedury rekrutacyjnej. 

8. Zajęcia będą prowadzone w Szkole Partnerskiej, salach konferencyjnych będących do 

dyspozycji uczestników w hotelu w dni robocze przypadające w trakcie pobytu. Planowany 

jest też program kulturowy (wycieczka do klasztorów w Meteorach, Saloniki, Stary 

Pantaleimon), który będzie realizowany tak, żeby zminimalizować kontakt uczniów z dużą 

ilością turystów. 

9. Harmonogram wyjazdu. 

Start: 20.09.2020 Niedziela 8.00 

Dojazd na miejsce: 21.09.2020 Poniedziałek 10:00 



 

 

Wyjazd: 02.10.2020 Piątek po południu 

Dojazd do Polski:03.10.2020 Sobota Wieczór. 

Trasa przejazdu: Polska, Słowacja, Węgry, Serbia, Bułgaria , Grecja. Około 26 h. 

10. Wyjazd jest bezpłatny dla ucznia. 

11. Wszyscy uczniowie będą objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w pełnym zakresie. Partner 

Grecki będzie wspierał Pilota orz Opiekunów w wszystkich niezbędnych działaniach w 

przypadku choroby czy wypadku. Każdy z uczestników w ramach kosztów projektowych 

zostanie poddany testowi na obecność COVID-19 przed wyjazdem. 

12. Każdy z uczestników jest zobowiązany do podpisania umowy na realizację projektu w której 

wskazane są jego obowiązki oraz prawa. Stroną umowy poza uczestnikiem jest Szkoła. 

13. Przed wyjazdem zostanie zorganizowanie spotkanie informacyjne, Koordynator projektu 

będzie również dostępny dla uczniów w razie pytań w okresie poprzedzającym wyjazd. 

14. Po wyborze uczestników zostanie utworzona grupa na facebooku, która pozwoli na 

komunikację między uczestnikami i koordynatorami projektu. 

15. Sytuacje epidemiologiczna w Grecji. Od początku pandemii obecność wirusa potwierdzono u 

blisko 10 tys. Greków (w Polsce ponad 70 tys.). Więcej informacji dla podróżujących do Grecji 

opublikowało Ministerstwo Spraw Zewnętrznych pod poniższym linkiem 

https://www.gov.pl/web/grecja/informacje-o-koronawirusie 
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