
 

Rekrutacja do mobilności uczniów w Grecji! 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie rozpoczyna rekrutację uczniów do 

mobilności edukacyjnej do Grecji, która planowana jest na maj/czerwiec bieżącego roku. Zachęcamy do 

zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze! 

Planowany wyjazd zostanie zrealizowany w ramach projektu: „Potencjał regionalny szansą dla młodych 

przedsiębiorców. Mobilność edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina 

w Sochaczewie.” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015797. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu 

Erasmus+, współfinansowana przez Unię Europejską.  

Projekt zakłada współpracę pomiędzy szkołami partnerskimi z dwóch krajów europejskich. W naszym przypadku 

rolę instytucji przyjmującej pełni Platon School – szkoła średnia z siedzibą w Katerini w Grecji. To tam już na 

przełomie maja i czerwca nasza młodzież zrealizuje innowacyjny program edukacyjny. 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. Zajęcia prowadzone będą w międzynarodowych grupach polsko-greckich, 

w języku angielskim.  

Oprócz zajęć merytorycznych uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział także w licznych wycieczkach, animacjach 

i atrakcjach. To okazja, by lepiej poznać Grecję, jej historię, kulturę i sztukę – a także podnieść znajomość języka 

angielskiego i wzmocnić ważne kompetencje społeczne! 

UWAGA! 

Mobilność planowana jest na dni 28.05-12.06.2022 r. 

Cele projektu to wzrost konkretnych kompetencji kluczowych w tym w szczególności: językowych, kulturowych, 
cyfrowych, osobistych, społecznych, jak i ogólne podniesienie poziomu wiedzy uczestników mobilności, 
obejmującą podstawę programową, poznanie nowych profesjonalnych narzędzi, przydatnych w dalszej edukacji 
i pracy, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie projektami mobilnością uczniów o zmniejszonych 
szansach edukacyjnych. 

Zakres wsparcia w projekcie  

Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze 

środków finansowych Unii Europejskiej.  

Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport 

na trasie Polska-Grecja-Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział 

w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia.  

Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział 

w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji 

i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania 

młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego czy greckiego.  



 

 

 

 

Najważniejsze informacje nt. rekrutacji  

Do rekrutacji zapraszamy wszystkich uczniów, z których wyłonimy 26 osób + 4 rezerwowe na podstawie kryteriów 

rekrutacyjnych, podanych w Regulaminie Rekrutacji. Z uczniami pojedzie 2 opiekunów-nauczycieli. 

Rekrutacja do projektu rusza w dniu 30.03.2022 roku o godzinie 10:00 oraz kończy się 04.04.2022 roku o godzinie 

12:00. Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu Kartę Zgłoszenia 

oraz złożyć ją w Sekretariacie Szkoły.  

Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się z całością 

dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności.  

Powodzenia! 

 


