
Projekt edukacyjny „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

w ramach programu POWER 
Tytuł projektu: A comic meeting with Athena/ Komiksowe spotkanie z Ateną 

Kraje partnerskie: Polska i Grecja 

Szkoły partnerskie: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz 

School for Special Needs Children in Peristeri  

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2020r.  

Terminy wyjazdów do Grecji :  09.02.2020r.- 15.02.2020r., 31.05. 2020r.- 06.06.2020r. 

W każdym wyjeździe uczestniczy 10 uczniów i 5 nauczycieli  

Łączny budżet przedsięwzięcia: 168 536,00 PLN 

Opis projektu:  

Projekt nosi tytuł „Komiksowe spotkanie z Ateną”. W ramach zajęć uczniowie będą 

zaktywizowani, zostanie im przedstawione piękno Grecji, zwyczaje mieszkańców oraz codzienne życie 

ich rówieśników mieszkających na południu kraju. Uczestnicy będą nawiązywać do starożytnej historii 

Hellady, przedstawią między sobą grecką mitologię, historię i kulturę antyczną. Osią przedsięwzięcia 

będzie grecka bogini – Atena oraz jej miasto patronackie, stolica Grecji – Ateny. W ramach projektu 

naszym uczniom przedstawiona zostanie kultura starożytnych Greków. Nasze działania będą˛ obejmować 

graficzne ilustracje zadań projektowych w postaci cyfrowych komiksów, wykonanych przez uczniów 

przy użyciu programów Canva i Storyboardthat. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwoli nie tylko 

na codzienne komunikowanie się i pracę w zespołach, ale także na rozwijanie swoich kompetencji 

cyfryzacyjnych i językowych. Planujemy zorganizowanie:, Antycznego balu” powiązanego z nauka˛ 

greckiego tańca Zorba oraz „Igrzysk o laur Ateny” – zawodów sportowych promujących idee˛ gry fair 

play. W ramach integracji zespołów międzynarodowych przygotujemy zabawę „Muzyczne krzesło” oraz 

konkurs piosenki karaoke. W ramach warsztatów kulinarnych uczniowie będą przygotowywać greckie 

zdrowe śniadanie. Uczestnicy projektu będą również brali udział w konkursie plastycznym „Najładniejsze 

miejsce w Atenach”. 

Dwudziestu uczniów naszej szkoły będzie objętych autorskim programem nauki języka 

angielskiego połączeniu z elementami kultury Grecji Uczestnicy projektu będą doskonalić rozumienie i 

tworzenie wypowiedzi w sytuacjach dnia codziennego, umiejętności związane  

z zachowaniem się na lotnisku, restauracji, w środkach komunikacji publicznej oraz w sklepie. 

Partnerzy z Grecji będą mieli okazję poznać polskie zwyczaje i święta, oraz obejrzą film 

promujący naszą szkołę. Zaangażowanie w projekt wzmocni u naszych podopiecznych kompetencje w 

zakresie porozumiewania się i uspołecznienia, korzystania z dóbr społeczno – kulturalnych, umiejętności 

szkolnych, samoobsługi, przedsiębiorczości, świadomości obywatelskiej, w tym aktywnego obywatelstwa 

europejskiego.  

  Podsumowując, udział naszych wychowanków w projekcie dostosowanym do ich indywidualnych 

potrzeb i możliwości, pozwoli im na odniesienie sukcesu oraz podniesienie swojej samooceny. Uczniowie 

wyjadą do Grecji w dwóch grupach po dziesięciu uczestników i pięciu opiekunów. Taka liczba kadry jest 

niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprawowania właściwej opieki nad powierzonymi 

dziećmi. Wizyta u greckiego partnera zostanie odpowiednio zaplanowana i zrealizowana. Dzieci oraz 

nauczyciele będą brać udział w codziennych działaniach szkoły. 

  Po zakończeniu projektu uczestnicy będą utrzymywać kontakt z partnerem poprzez użycie 

narzędzi komunikacyjnych TIK; komunikator Skype, portal społecznościowy facebook, wymianę 

mailowa˛ oraz serwis blogowy.  

 

Koordynator: mgr Magdalena Machelska  

 

Nauczyciele zaangażowani w projekt: mgr Elżbieta Poręba, mgr Anna Bochenek, mgr Bożena 

Muszyńska, mgr Kamila Mazurkiewicz- Kocoń, mgr Justyna Mróz, mgr Artur Wierzbowski, mgr 

Jarosław Szufryn.  

 

 


