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Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 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. 



 

 

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. 

Celem wyjazdu uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji 

kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie 

umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do 

rozwoju osobistego. 

 

 

„Wędrówka przez dwa kraje”  
„A journey through two countries” 
Data rozpoczęcia: 22-06-02, data zakończenia: 22-12-01 

  



 

 

Streszczenie przedsięwzięcia 
W ramach proponowanego przedsięwzięcia Zespół Szkół Specjalnych 

i Placówek Oświatowych w Radomiu, przy współpracy z litewską  szkołą 

Šalčininkų Specialioji Mokykla z siedzibą w Solecznikach została 

zrealizowana mobilność uczniów na Litwie.  Jest to innowacyjny projekt 

edukacyjny, wzmacniający kluczowe kompetencje uczniów  

i nauczycieli obu szkół.   

Realizacja projektu miała za zadanie wzmocnienie kompetencji 

kluczowych uczestników, przede wszystkim w zakresie cyfrowym, 

językowym, tworzenia i rozumienia informacji, a także kompetencji 

społecznych i osobistych. Natomiast wśród nauczycieli, wzmocnienie 

kompetencji, głównie w zakresie organizacji tego typu projektów.  

Placówka wnioskowała o zorganizowanie 7- dniowego wyjazdu, który 

objął ogółem 10 uczniów oraz 4 opiekunów z Zespołu Szkół Specjalnych 

i Placówek Oświatowych w Radomiu. Po stronie litewskiej było to 6 

uczniów i 1 opiekun. Mobilność została zorganizowana w październiku 

2022 roku. Udział uczestników w mobilności został poprzedzony 

rzetelnym przygotowaniem. Uczniowie zostali zapoznani z narzędziami, 

które pozwoliły im na realizację tematyki projektu. Zajęcia w trakcie 

mobilności prowadzone były w atrakcyjny sposób, dostosowane do 

potencjalnych możliwości 

wszystkich uczniów. 

Opiekunowie wspierali  

realizację działań, 

pomagali w prawidłowym 

przebiegu komunikacji 

oraz rozwiązywaniu 

ewentualnych 

problemów. Tematyka 

projektu została wybrana 

po uprzednim 

rozpoznaniu potrzeb 

naszych uczniów.  



 

 

Cele projektu 
Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla naszej placówki. Jest to 

pierwszy międzynarodowy projekt, jaki mieliśmy okazję realizować. 

Działania projektu skupione były na tym, aby jak najefektywniej 

przyczynić się do ich realizacji.  Głównym celem projektu, który sobie 

założyliśmy było podniesienie kluczowych kompetencji jego uczestników 

w zakresie:  

• wielojęzyczności,  

• kompetencji cyfrowych, 

• osobistych i społecznych,  

• obywatelskich,  

• rozumienia i tworzenia informacji.  

Zarówno okres 

przygotowawczy, sam 

przebieg mobilności, 

jak i ewaluacja 

i upowszechnianie 

były temu celowi 

podporządkowane. 

Mobilność miała 

zatem wzmocnić 

kompetencje, które 

umożliwią 

uczestnikom aktywny 

i twórczy udział 

w życiu społecznym. 

Cel główny został 

osiągnięty poprzez:  



 

 

• zajęcia przygotowujące do mobilności,  

• uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach na Litwie, które 

przybrały formę aktywności formalnych i poza formalnych,  

• zrealizowanie planów projektowych, czyli 

wspólne zaprojektowanie i utworzenie 

bloga „Wędrówka przez dwa kraje”,  

• aktywne uczestnictwo w procesie 

ewaluacji, a następnie w promowaniu 

i upowszechnianiu osiągniętych efektów mobilności.  

Cele szczegółowe:  

• podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły i poziomu 

kształcenia,  

• zwiększanie wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry 

nauczycielskiej, w tym w zakresie organizacji projektów 

międzynarodowych oraz związanej z tematyką projektu; 

 

• wspieranie młodzieży z mniejszymi szansami edukacyjnymi 

w procesie kształcenia oraz rozwoju osobistego,  

• zwiększanie praktycznych umiejętności uczestników,  

• rozwijanie samodzielności i nabieranie pewności siebie,  

• uzyskiwanie wiedzy o innych krajach, ich historii i tradycjach,  



 

 

• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,  

• wykorzystywanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

• zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów 

poprzez kreatywne rozwijanie umiejętności uczenia się,  

• kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, 

• kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do innych.  

Celem projektu była również poprawa funkcjonowania młodzieży 

w relacjach z otoczeniem, rówieśnikami i dorosłymi.  Miało zachęcać 

i motywować uczniów do skutecznego komunikowania się, 

rozwiązywania konfliktów, okazywania empatii i rozumienia własnych 

emocji, a także rozwoju zdolności.  Nam, jako nauczycielom bardzo 

zależało, aby nasi podopieczni mogli podjąć wyzwanie  jakim jest 

zrealizowanie zaplanowanych celów w atmosferze pełnej akceptacji. 

Chcialyśmy pokazać, że pomimo ograniczonych fizycznych lub 

umysłowych możliwości są w stanie uczestniczyć w projekcie 

międzynarodowym osiągając wyznaczone cele.  Mobilność naszych 

uczniów na Litwę dostarczyła im pozytywnych doświadczeń, pozwoliła 

przełamać bariery oraz podjąć się wielu nowych wyzwań.  

Rekrutacja 
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Wędrówka przez dwa 

kraje” odbyło się dnia 08.09.2022 w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych 

i Placówek Oświatowych w Radomiu, przy ulicy Lipskiej 2. 

Do zadań powołanej Komisji Rekrutacyjnej należało ogłoszenie naboru 

do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, 

weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy 

rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji 

uzupełniającej. Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała 11 zgłoszeń, 

spośród których wybrała 10 uczestników z najwyższą ilością punktów 

zdobytych w procesie rekrutacji, zgodnie z kryteriami oceny 

zamieszczonymi w regulaminie rekrutacji. Proces rekrutacji został 



 

 

przeprowadzony z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. 

Lista wstępna osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista 

rezerwowa zostały udostępnione w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

internetowej placówki. w przypadku niezakwalifikowania się uczestnika 

do Projektu przysługiwało mu prawo do wniesienia odwołania.  

Nauczyciele deklarujący zainteresowanie projektem byli zobowiązani 

dostarczyć dyrektorowi list  motywacyjny, a także wskazać swoją rolę 

w trakcie mobilności. Dyrektor ocenił kompetencje społeczne i osobiste 

nauczycieli, wziął pod uwagę opinię jak wśród uczniów i ich rodziców.  

Pozytywnej weryfikacji mogli się spodziewać nauczyciele wyróżniający 

się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, aktywni, inspirujący 

i wspierający. Rekrutacja nauczycieli została przeprowadzona zgodnie 

z kryteriami równych szans i niedyskryminacji. 

Przebieg mobilności: 
W mobilności wzięło udział 10 

uczniów z klas VI-VIII ,którym 

towarzyszyło 4 opiekunów. 

Wyjazd trwał 7dni, obejmując 

podróż busem w obie strony, oraz 

samą mobilność, w tym zajęcia 

stacjonarne w międzynarodowych 

zespołach, na terenie instytucji 

przyjmującej oraz zajęć 

terenowych - wycieczki. 

Mobilność została zrealizowana 

w terminie 23 października 2022r- 29 października 2022 r. 

Zajęcia stacjonarne odbywały się w formie zajęć warsztatowych, 

z językiem przewodnim angielskim. Tematyka dotyczyła budowania 

stron www – blogów, w tym planowania treści na stronie, narzędzi 

budowy serwisów internetowych, projektowania zakładek, 

opracowywania materiałów wizualnych. Nowe informacje i narzędzia 

uczniowie na bieżąco wykorzystywali podczas prac nad blogiem i stroną 



 

 

internetową w językach angielskim, litewskim i polskim, poświęconą 

ciekawym miejscom w Litwie i  Polsce.  

Odbywały się również zajęcia terenowe w formie wycieczek. 

Rezultaty 

1 Blog internetowy w ramach projektu powstał blog internetowy 

”Wędrówka przez dwa kraje”. Zawarte w nim zostały informacje 

dotyczące przebiegu projektu. Wzbogacany był codzienną fotorelacją, 

zagadkami,  rebusami itp.  

3. Broszura projektowa 

W ramach projektu uczestnicy 

przygotowali broszurę podsumowującą 

wszystkie działania realizowane w jego 

trakcie. W broszurze znajdują się 

informacje o źródłach finansowania 

działaniach, uczestniczących 

organizacjach, celach projektu, harmonogram zrealizowanych działań, 

opis przygotowań, opis mobilności wraz z dokumentacją fotograficzną,,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 Certyfikaty i dyplomy  

Efektem pracy jest stworzony blog dokumentujący przebieg projektu. 

Zawarte zostały w nim między innymi: informacje dotyczące ciekawych 

miejsc obu krajów, mapy interaktywne, quizy, krzyżówki, rebusy, puzzle, 

filmiki,  fotorelacje ze wspólnie spędzonego czasu w trakcie trwania 

mobilności.  

 



 

 

Ewaluacja została przeprowadzona na poziomie wzrostu kompetencji 

uczniów, jakości działań, efektów materialnych projektu. Poddany on 

został wieloetapowej ewaluacji. Codziennie odbywały się spotkania, 

podczas których  omawiany  był  miniony  dzień oraz  metody  pracy  

jakimi  się posługiwano. Zarówno my, jak i grupa uczestników z Litwy 

byliśmy otwarci na wszelkie sugestie uczniów. Na bieżąco poruszane 

były kwestie wymagające ewentualnego ulepszenia lub zmiany. 

w trakcie trwania projektu przedstawiciele naszej szkoły oraz instytucji 

partnerskiej odpowiadali za monitorowanie działań projektowych. 

Wypracowali narzędzia mierzących efekty projektu, osiągnięcia 

i postępy uczniów oraz wspierających proces planowanych działań.  

W działaniach upowszechniających udział wziął zespół zarządzający 

projektem oraz uczniowie uczestniczący w projekcie.  Stworzony 

podczas realizacji projektu blog został udostępniany na różnego rodzaju 

spotkaniach w szkole i poza nią, portalach społecznościowych czy też 

na stronach internetowych obu szkół.  Oprócz zdobytych doświadczeń 

i nowej wiedzy, w ramach realizacji projektu uczestnikom na sam koniec 

zostały wręczone certyfikaty. 

 

Upowszechnienie i promocja 
Ważną część projektu stanowiły działania promocyjne oraz 

upowszechniające, rozpoczęte wkrótce po otrzymaniu informacji o 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Tak szeroka promocja miała na celu 

zwiększanie skali dobrego wpływu projektu, w tym na społeczność 

szkolną, lokalną, regionalną, a nawet międzynarodową. Od wczesnych 

etapów projektu w działania promocyjne włączone zostały strona 

Szkoły, Facebook oraz Instagram. To główne media odwiedzane przez 

uczniów, rodziców, przedstawicieli kadry nauczycielskiej innych szkół 

w regionie. We wszystkich kanałach można było znaleźć informacje na 

temat celów projektu, źródeł finansowania, kolejnych etapów – jak 

również relację z odbywanej mobilności, a także jej podsumowanie. 

Pełniły one ważną rolę w promocji wśród uczniów. Koordynatorki 



 

 

projektu miały okazję opowiedzieć oraz podsumować go w lokalnych 

mediach: „Radio Radom”.” Radio Eska” Uczniowie natomiast z dużym 

zaangażowaniem przedstawili prezentację z mobilności w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3  w Radomiu oraz swoim kolegom w naszej 

placówce. 
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