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PROGRAM ERASMUS + 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Projekt PCE - Profession Challenge in Europe – Be the Architect of your Future  będzie realizowany 

wspólnie ze szkołami z Łotwy, Litwy, Bułgarii, Turcji i Cypru. Jego celem jest  przygotowanie 

uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i poznania swoich preferencji 

zawodowych. Ma uaktywnić samodzielne działania uczestników w zakresie poszukiwań informacji 

o zawodach i wymogach  współczesnego rynku pracy. Zawiera także zagadnienia związane 

z rozwojem swoich zainteresowań i umiejętności oraz poznania własnych predyspozycji. Pierwsze 

zadanie to przygotowanie spotkania partnerskiego, które odbędzie się w naszej szkole w grudniu 

2015. Odwiedzi nas 25 uczniów i 10 nauczycieli ze szkół biorących udział w naszym projekcie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Projekt  nosi tytuł: SAFTAS - Students Academy Film and Theatre Awards. Krajami partnerskimi są 

Francja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Grecja. Saftas jest projektem innowacyjnym, gdyż zwieńczy 

go Uczniowski Festiwal Sztuki Filmowej. Realizując projekt uczniowie staną się twórcami: aktorami, 

dramatopisarzami, filmowcami, reżyserami, publicznością oraz stanowić będą skład jurorski do 

oceny stworzonych dzieł. Zróżnicowane obszary działań przyczynią się do rozwinięcia umiejętności 

czytania pisania, słuchania w języku angielskim. Uczniowie znajdą okazję na odkrycie świata 

literatury, dramy, kinematografii poprzez  udział w produkcjach filmowych, festiwalach, oraz  innych 

działaniach tego typu.    

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Projekty skierowane są do wszystkich uczniów ZSO nr 4. 

 Udział w projektach będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na lekcjach, 

a poza tym wdroży młodych ludzi do pracy samokształceniowej, co w przypadku nauki 

języków obcych jest szczególnie ważne.  

 Projekty przewidują wymianę uczniów ze szkół partnerskich. 

 

ZASADY REKRUTACJI  

 Rekrutacja trwa do 30 września 2015r. 

 Rodzice ucznia przystępującego do projektu wyrażają pisemną zgodę na udział swojego syna 

lub córki w projekcie i przetwarzanie wszelkich niezbędnych do realizacji danych osobowych 

w związku z działaniami projektowymi. 

 Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u koordynatora projektu. 

 O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika podejmowanych działań 

oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań. 

 Uczniowie będą przyjmowani do udziału w projekcie według kolejności zgłoszeń.  

 O ostatecznym składzie grupy projektowej decyduje koordynator projektu z innymi 

nauczycielami biorącymi udział w projekcie. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 Uczestnik zobowiązuje się: 

 regularnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu; 

 wziąć udział we wszystkich działaniach zaplanowanych do realizacji podczas 

spotkania partnerskiego w Bydgoszczy (grudzień 2015); 

 terminowo i rzetelnie wykonywać przydzielone w projekcie zadania; 
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 zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać 

o dobre imię szkoły.  

 W przypadku projektu PCE - Profession Challenge in Europe – Be the Architect of your 

Future konieczna jest gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy w swoim domu/mieszkaniu. 

 Uczniowie biorący udział w spotkaniach partnerskich są zobligowanie do nadrobienia 

zaległości przedmiotowych w czasie wyznaczonym przez nauczycieli prowadzących.  

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami 

poniesionymi na ten wyjazd. 

 

 ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z ZAGRANICY W DOMACH 

 W czasie realizacji projektu uczniowie będą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie 

w domu. 

 Rodzice (prawni opiekunowie), którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia ucznia 

z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki, 

niezbędnych warunków i atrakcyjnego zagospodarowanie czasu na cały okres pobytu. 

 

 


