
  

 
 

Projekt: Potencjał regionalny szansą dla młodych przedsiębiorców. Mobilność edukacyjna Liceum 

Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 

Nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015797 

współfinansowany przez Unię Europejską 

współpraca 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w Polsce 

wraz z  

Platon School w Katerini w Grecji 

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie otrzymał finansowanie na realizację projektu 

edukacyjnego, pt. „Potencjał regionalny szansą dla młodych przedsiębiorców. Mobilność edukacyjna Liceum 

Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015975jest inicjatywą 

współfinansowaną przez Unię Europejską na kwotę 43 772,00 EURO. 

W ramach projektu zaplanowane są dwa działania - Grupowa mobilność uczniów oraz Kursy i szkolenia dla 

nauczycieli. 

Każde z działań poprzedzone jest przygotowaniem uczestników. 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 trakcie której zostanie 

wybranych 26 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. 

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

Grupowa mobilność uczniów 
 
Projekt zakłada uczestnictwo w mobilności wyłonionych w procesie rekrutacji 26 uczniów i 2 nauczycieli po stronie 
polskiej.  
Tematyką projektu będzie rozwój przedsiębiorczości na bazie potencjału regionalnego w Europie, w tym 
z uwzględnieniem zrównoważonego środowiskowa i odpowiedzialnych praktyk, a wśród efektów materialnych 
będzie poradnik skierowany do młodych przedsiębiorców w formie strony internetowej oraz fanpage na Facebooku 
o tej tematyce (oba w jęz. angielskim). Materiały uczniowie wypracowywać będą samodzielnie, w międzynarodowych 
zespołach, a na część z nich złożą się praktyczne opracowania przypadków lokalnych przedsiębiorców, które 
uczniowie poznają podczas organizowanych wywiadów: 
1 z Riwiery Olimpijskiej,  
1 z Mazowsza – opracowany w ramach przygotowania).  



  

 
W trakcie kursu uczniowie poznają:  

• zasady tworzenia stron z wykorzystaniem Wordpress,  

• zasady przygotowywania treści do Internetu w tym SEO,  

• zasady komunikacji na Facebooku,  

• narzędzie tworzenia materiałów graficznych – Canva.  
Dodatkowo będą kumulować i przetwarzać wiedzę z zakresu:  
podstaw przedsiębiorczości, historii, geografii, WOS-u, biologii i historii sztuki, wykorzystując różne źródła wiedzy.  
Wśród metod wykorzystywanych podczas zajęć będą:  
wykłady, warsztaty, dyskusje, wywiady, zajęcia terenowe. Uczniowie opracują także broszurę informacyjną 
o projekcie, na potrzeby upowszechniania. 
 
Cele projektu to: 

• Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wiedzy uczniów 

• Wsparcie dla uczniów o zmniejszonych szansach 

• Podnoszenie europejskiego wymiaru działań szkoły i jej prestiżu lokalnie i międzynarodowo 

• Zwiększanie kompetencji kadry pedagogicznej oraz areału narzędzi i metod w szkole 

• Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły 
 

Kursy i szkolenia dla nauczycieli 
 
Projekt zakłada udział 2 członków kadry pedagogicznej. Rekrutacja będzie poprzedzona kampanią informacyjną 

odnoszącą się do kursu jak i zasad w nim uczestnictwa. 

Tematyka mobilności skupiona będzie wokół podnoszenia kompetencji kadry zw. z realizacją projektów 

edukacyjnych o skali europejskiej. Zajęcia odbywać się będą w formie: wykładów, warsztatów, dyskusji, obserwacji, 

wypracowywania rezultatów, wizytacji. Tematyka dotyczyć będzie: podnoszenia jakości dokumentacji projektowej 

i wykorzystywania jej jako zasobu szkoleniowego w działalności szkoły; metod badań potrzeb i oczekiwań uczniów; 

systemów i metod zarządzania w projekcie; narzędzi ewaluacji i upowszechniania; wdrażania innowacji na bazie 

doświadczeń zebranych w projektach, uczestnictwa w europejskich sieciach współpracy i wymiany wiedzy. W czasie 

kursu kadra weźmie udział w praktycznych szkoleniach z narzędzi cyfrowych, będzie wizytować lekcje oparte na 

innowacjach edukacyjnych, zapozna się dobrymi praktykami i studiami przypadku. Wypracowanym efektem 

materialnym będzie raport z mobilności, uwzględniający wiedzę merytoryczną z kursu, oraz materiał szkoleniowy na 

wybrany z zagadnień temat. W godzinach popołudniowych kadra zrealizuje kurs kulturowy. 

Celem kursu będzie m.in.: 

• Zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych uczestników, w tym cyfrowych 

• Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w obszarach: zarządzanie, 

egzekucja, upowszechnianie, ewaluacja, sprawozdawczość 

• Praktyczne poznania platform komunikacji i wymiany wiedzy na poziomie europejskim Eramus+ i eTwinning 

• Zwiększenie poziomu wielojęzyczności (jęz. Angielski w praktycznych, zawodowych kontekstach) 

• Pozyskanie nowych kontaktów międzynarodowych oraz zwiększenie jakości kontaktów z partnerem 

projektu 

• Zwiększenie poziomu wiedzy nt. Erasmus+ 

• Zwiększenie motywacji kadry do ciągłego rozwoju i nabywania nowych umiejętności oraz wdrażania 

innowacji w szkole 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału! 

 


