
 
 

 

Opis przedsięwzięcia „Imigracja i integracja w szkole” realizowanego  

w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

 

24 sierpnia 2020 r. rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia zatytułowanego „Imigracja i 

integracja w szkole” . Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z  

Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 135 952,00 PLN dofinansowania. 

Nauczycielami zaangażowanymi w działania związane z przedsięwzięciem  są:  p.Iwona Bury, 

p.Aneta Mejerowicz oraz p.Jolanta Różycka 

Tematyka naszego przedsięwzięcia dotyczy zjawiska imigracji i integracji ze szczególnym 

uwzględnieniem  środowiska szkolnego. W trakcie realizowania tego tematu, uczniowie będą 

mogli rozwijać swoje kompetencje językowe, cyfrowe oraz międzykulturowe.  Odbędą się dwa 

wyjazdy zagraniczne; pierwszy do szkoły w miejscowości Buren (Niemcy), a drugi do szkoły 

znajdującej się w miejscowości Alfandega da Fe w Portugalii.   

Wyjazd zagraniczny poprzedzony będzie działaniami przygotowawczymi. W ramach tych 

działań, zadaniem uczniów będzie opracowanie prezentacji na temat naszej szkoły oraz 

Gdańska i Polski, która następnie zostanie przedstawiona uczniom szkół goszczących. W celu 

uatrakcyjnienia prezentacji, nasi uczniowie przygotują konkurs zawierający pytania odnoszące 

się do treści prezentacji. Ponadto, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych 

(zajęcia językowe, zajęcia z geografii odwiedzanego regionu, warsztaty w Muzeum Emigracji 

w Gdyni). 

W trakcie pobytu za granica˛, polscy uczniowie i ich zagraniczni rówieśnicy skupią się na 

zagadnieniach różnorodności międzykulturowej. Planujemy udział naszych uczniów w 

zajęciach lekcyjnych, jak również w warsztatach związanych z tematyką imigracji i integracji 

w szkole. Przewidujemy także zorganizowanie zajęć integracyjnych, w trakcie których 

uczniowie wspólnie będą przygotowywać  potrawy charakterystyczne dla ich kraju oraz 



 
poprzez gry i zabawy wzajemnie zapoznawać się z kultura˛ i zwyczajami kraju swoich 

partnerów. 

Kolejnym elementem działań będą wycieczki edukacyjne do miejsc, które ze względu na swoje 

walory historyczne, krajobrazowe i kulturowe polecane są przez naszych gospodarzy,  

np. w Portugalii - miasto Braganca i znajdujący się tam zamek oraz malownicza dolina rzeki 

Duoro; w Niemczech zwiedzanie miejscowości Buren oraz zamku Wewelsburg. 

 

 W trakcie pobytu młodzież polska zobligowana będzie do ciągłej współpracy ze swoimi 

zagranicznymi rówieśnikami. Uczniowie będą  współpracować  przy tworzeniu krótkich 

filmów, broszurek , fotoreportaży  dokumentujących wspólną pracę i prezentujących poruszaną 

w trakcie wspólnych działań tematykę imigracji i integracji w szkole. 

Efekty działań przedstawione zostaną  przez naszych uczniów po powrocie do kraju. Ostateczna 

forma w jakiej rezultaty działań zostaną  zaprezentowane, zależeć będzie w dużej mierze od 

inwencji twórczej młodzieży.  

Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Informacje na temat 

kryteriów rekrutacji znajdziecie w zamieszczonym na stronie Regulaminie Rekrutacji. Proszę 

również zapoznać się z dokumentem zatytułowanym Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności 

ponadnarodowej. 

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania Karty zgłoszenia i Formularza rekrutacyjnego 

( do pobrania na stronie) do p.A.Mejerowicz lub p.J.Różyckiej w terminie od 12 lutego do 22 

lutego 2021r. Prosimy na Karcie zgłoszenia dopisać odręcznie, który kraj wybieracie: Niemcy 

lub Portugalia. 

 W związku z obecną sytuacją (zdalny tryb nauczania) prosimy o wysyłanie skanów lub zdjęć 

wyżej wymienionych dokumentów (podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 

przez ucznia ) na adres  j.rozycka@lo15.edu.gdansk.pl lub a.mejerowicz@lo15.edu.gdansk.pl 

W związku ze zdalnym trybem nauczania, podpis wychowawcy na Formularzu rekrutacyjnym 

nie jest wymagany; weryfikacji  Formularzy rekrutacyjnych  dokona Komisja Rekrutacyjna. 
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