
Projekt wymiany uczniów 
 

W bieżącym roku szkolnym szkoła rozpoczęła współpracę z IIS Fermi-Galilei, Ciriè (Turin) – 

włoską szkołą o profilu ekonomicznym. Koordynatorami projektu są: mgr J. Czaplak,  

mgr M. Florczyk i mgr G. Polańska. Głównym celem projektu jest wymiana uczniów klas 

ekonomicznych, poznanie kultury i zwyczajów krajów partnerskich, stworzenie wspólnych 

projektów dydaktycznych.  

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość: 

 wymiany myśli, doświadczeń na tematy interesujące młodzież obu krajów  

 rozwijania umiejętności językowych  

 poznania systemu szkolnictwa we Włoszech 

 poznania walorów turystycznych, historii i kultury Włoch 

 uczestniczenia w życiu codziennym rodzin włoskich 

 nawiązania kontaktów i przyjaźni  

 

Spośród złożonych deklaracji zostanie wybranych 15- 20 uczniów, którzy w terminie od 

13.04. do 18.04.2015 r. (poniedziałek-sobota), przyjmą w swoich domach włoskich kolegów.   

 

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie: 

 zapewnienie noclegu, śniadań i kolacji dla gościa, a w trudnej sytuacji zapewnienie 

miejsca u innego ucznia szkoły lub pokrycie kosztu zakwaterowania w hostelu 

 zapewnienie dojazdu do szkoły i odbiór gościa z miejsca i w godzinach określonych w 

programie (własnym środkiem transportu lub komunikacją publiczną). 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

W wymianie może wziąć udział każdy uczeń klasy I – III, który spełnia następujące kryteria:  

 posiada dobrą ocenę z zachowania i dobrą frekwencję 

 prezentuje właściwą postawę wobec społeczności szkolnej  

 zna język angielski w stopniu komunikatywnym 

 angażuje się w działania projektowe, tzn. uczeń podejmuje, realizuje i doprowadza do 

końca, powierzone mu przez nauczycieli lub wybrane przez siebie zadania 

 posiada zgodę rodziców na udział w projekcie  

 



W październiku 2015r. 

planowany jest wyjazd do 

Turynu uczniów naszej 

szkoły, biorących udział w 

projekcie. Szacowany koszt 

udziału w projekcie to ok. 

1 000 zł. – 1 200 zł zależny 

od kosztów dojazdu, 

zwiedzania i obiadów. 

Nocleg, śniadania i kolacje 

uczniowie będą mieć 

zapewnione u rodzin 

włoskich kolegów.   

 

Podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracje należy składać do 20.01.2015r. u 

koordynatorów projektu.  

Deklaracje udziału w projekcie można otrzymać od koordynatorów projektu. 

Szczegółowy program wizyty uczniów z Włoch zostanie przedstawiony wybranej do projektu 

grupie uczniów do 01.03.2015r. 

 

 

 

 

 

 


