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Informacje o projekcie
Główny cel projektu Wymiana praktyk

Tytuł projektu BE AWARE FOR YOUR FUTURE

Akronim projektu

Tytuł projektu po angielsku BE AWARE FOR YOUR FUTURE

Data rozpoczęcia projektu (dd-mm-rrrr) 01-09-2018

Łączny czas trwania projektu 24 miesiące

Data zakończenia projektu (dd-mm-rrrr) 31-08-2020

Narodowa Agencja organizacji wnioskującej PL01 (POLSKA)

Język, w jakim wniosek jest wypełniony polski

Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach programu Erasmus+ można znaleźć pod
adresem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Organizacje uczestniczące
Kod PIC jest unikalnym identyfikatorem organizacji w całym programie Erasmus+. Organizacja
powinna wystąpić o ten kod tylko raz, a następnie używać nadanego numeru we wszystkich wnioskach
i do wszystkich akcji programu Erasmus+. Organizacje, które wcześniej wystąpiły o nadanie kodu PIC,
nie powinny rejestrować się ponownie. Jeśli organizacja musi zmienić niektóre informacje/dane
związane z nadanym numerem PIC, może to zrobić za pośrednictwem Portalu Uczestnika.
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html)

Instytucja wnioskująca
PIC 942379736

Oficjalna nazwa Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci
Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia 2001 Roku

Pełna oficjalna nazwa organizacji (w języku
narodowym) ZSP w Kaliszu Pomorskim

Numer identyfikacyjny NIP (jeśli dotyczy) 331282781

Oddział (jeśli dotyczy)

Akronim

Adres ul. Wolności 20

Kraj Polska

Skrytka pocztowa

Kod 78-540

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kalisz Pomorski

Strona internetowa www.zsp.kalisz.pl

E-mail

Telefon +48943616356

Faks +48943616803

Profil instytucji

Typ organizacji Szkoła średnia ogólnokształcąca (gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna)
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Czy organizacja jest podmiotem prawa
publicznego? Tak

Czy organizacja jest typu non-profit? Nie

Osoba powiązana

Przedstawiciel prawny
Tytuł

Płeć Mężczyzna

Imię Maciej

Nazwisko Rydzewski

Wydział/jednostka

Stanowisko dyrektor szkoły

E-mail zsp.kalisz@wp.pl

Telefon +48943616356

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres ul. Wolności 20

Kraj Polska

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 78-540

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kalisz Pomorski

Osoba kontaktowa
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Anna
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Nazwisko Arcimowicz

Wydział/jednostka

Stanowisko nauczyciel

E-mail anna.arcimowicz4@gmail.com

Telefon 669987733

Preferowana osoba do kontaktu Tak

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres ul. Wolności 20

Kraj Polska

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 78-540

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kalisz Pomorski

Cele i działania organizacji
Prosimy krótko opisać szkołę oraz przedstawić następujące informacje:

Ogólne informacje (m.in. zakres działania, obszary specjalizacji, liczba pracowników szkoły i
liczba uczniów)

-

Jaka jest motywacja szkoły, aby dołączyć do tego projektu?-
Jakie będą kluczowe osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu w szkole? Gdyby osoby te
opuściły swoje stanowiska, kto przejmie ich role?

-

Czy posiadają Państwo jakieś szczególne doświadczenia lub wiedzę, które szkoła i jej kadra
mogą wnieść do projektu?

-



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

5 / 114PL

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim kształci się 369 uczniów liceum,
uczących się w 13 oddziałach w szkoły dziennej, Wskład szkoły wchodzi Liceum Ogólnokształcące i
Technikum Informatyczne.W szkole pracuje 41 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i
administracji. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi o kierunkach politechnicznych, także w
zakresie technologii IT – PWSZ w Wałczu, ZUT w Szczecinie, Wydziałem Informatyki Akademii
Morskiej w Szczecinie i Politechniką Koszalińską. Szkoła znajduje się w Gminie Kalisz Pomorski,
7428 mieszkańców. Do szkoły uczęszczają uczniowie z 56 popegeerowskich miejscowości, z czego
jedna trzecia to osoby dojeżdżające. Na obszarze gminy wysoki poziom bezrobocia,wg danych GUS
w 2017 roku 22,3% Motywacja W szkole od 2 lat działa młodzieżowa grupa medicalTeam, której
członkowie uczą się udzielania PP oraz nauczają innych. Mają duże sukcesy w działaniach na
terenie lokalnym (opis w dalszej części projektu).To oni własnie przedstawili inicjatywę, aby
zrealizować projekt na poziomie międzynar., podnieść swoje kompetencje językowe i
współpracować z uczniami w obszarze międzynar. Mają również ambicję, aby zdobywać wiedzę i się
z nią dzielić. Kluczowe osoby :koordynator projektu- Anna Arcimowicz nauczyciel dyplomowany ,
studia ekonomia, podypl. ekonomia społeczna, doradztwo zawodowe, ukończone szkolenia w
zakresie zarządzania projektami,dośw. w koordynowaniu lub nadzorowaniu projektów Comenius,
Erasmus+, Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży, PO KL. Kształcenie w zakresie pierwszej pomocy
- Karol Kalina, n-l wych. fizycznego, posiadający certyfikaty - ukończenia KURSU PIERWSZEJ
POMOCY - Certyfikowany Ratownik Przedmedyczny- Certyfikowany Instruktor Pierwszej Pomocy -
tytułu RATOWNIKA (20.05 – 25.06.2017 r.)- kurs udzielania pierwszej pomocy przemedycznej w
stanach zagrożenia życia. Wybrane procedury BLS, ITLS, TCCC . Wspierany będzie przez
pedagoga szkolnego i pielęgniarkę Jadwigę Czerniga, specjalistkę w zakresie medycyny w
środowisku nauczania i wych. ,specjalistkę w zakresie edukacji zdrowotnej. Korzystać będziemy
również z pomocy naszych 4 absolwentów, obecnie zawodowych ratowników Pogotowia
Ratunkowego. Za kształcenie językowe odpowiedzialna będzie Joanna Boniecka, Jest szkolnym
koordynatorem certyfikatów Cambridge English z j. angielskiego w ramach Cambridge English
Preparation Centre /2016/. Za kształcenie w zakresie nowoczesnych technologi i wsparcie
informatyczne projektu odpowiadać będzie dr inżynier Łukasz Nozdrzykowski (studia inżynierskie w
zakresie programowania komputerowego), z-ca dyr. Instytutu Technologii Morskich Akademii
Morskiej w Szczecinie - Nasza szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z Akademią Morską).
Szkoła dysponuje grupą osób doświadczonych w realizacji wcześniejszych projektów. W razie
konieczności dysponujemy osobami p. Staporek Adam ( koordynator projektu Erasmus+. nauczyciel
języka angielskiego, informatyk, Sieradzon Piotr-informatyk.

Czy uczestniczyli Państwo w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ciągu 3 lat
poprzedzających ten wniosek?

Tak

Prosimy wskazać:

Program UE Erasmus+

Rok 2014

Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy 2014-1-ES01-KA201-003675_2

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta IES EL BROCENSE



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

6 / 114PL

 

 

 

Organizacje partnerskie
PIC 932454308

Oficjalna nazwa Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi

Pełna oficjalna nazwa organizacji (w języku
narodowym) S. Ertan Akgul Anadolu Lisesi

Numer identyfikacyjny NIP (jeśli dotyczy) not applicable

Oddział (jeśli dotyczy)

Akronim

Adres Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi PTT Yanı, 1.
Etap No 7

Kraj Turcja

Skrytka pocztowa

Kod 06930

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Eryaman

Strona internetowa www.mebk12.meb.gov.tr

E-mail

Telefon +3122803894

Faks +3122805509

Profil instytucji
Typ organizacji Dostawca usług publicznych

Czy organizacja jest podmiotem prawa
publicznego? Tak

Czy organizacja jest typu non-profit? Tak

Osoba powiązana
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Przedstawiciel prawny
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Sinemis Seda

Nazwisko Öğün

Wydział/jednostka administracja szkolna

Stanowisko dyrektor

E-mail seddaoggun@hotmail.com

Telefon 0090 532 575 36 71

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi PTT Yanı, 1.
Etap No 7

Kraj Turcja

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 06930

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Eryaman

Osoba kontaktowa
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Fatma

Nazwisko Baskaya

Wydział/jednostka

Stanowisko teacher

E-mail fatma.baskaya@gmail.com

Telefon +905053942486
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Preferowana osoba do kontaktu Tak

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi PTT Yanı, 1.
Etap No 7

Kraj Turcja

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 06930

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Eryaman

Cele i działania organizacji
Prosimy krótko opisać szkołę oraz przedstawić następujące informacje:

Ogólne informacje (m.in. zakres działania, obszary specjalizacji, liczba pracowników szkoły i
liczba uczniów)

-

Jaka jest motywacja szkoły, aby dołączyć do tego projektu?-
Jakie będą kluczowe osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu w szkole? Gdyby osoby te
opuściły swoje stanowiska, kto przejmie ich role?

-

Czy posiadają Państwo jakieś szczególne doświadczenia lub wiedzę, które szkoła i jej kadra
mogą wnieść do projektu?

-
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Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi to szkoła znajduje się w Etimesgut, na przedmieściach Ankary
około 25 km od centrum miasta. Liczba uczniów wynosi ponad 1000 pracuje tutaj 92 nauczycieli.
Liczymy na współpracę zarówno w sieci jak i bezpośrednią realizację projektu , poprzez wsparcie
przez krótkie wymiany , byłaby to dla całej społeczności szkolnej wyjątkowa możliwość rozwoju oraz
możliwość poznania nowych metod nauczania . Uczniowie dojeżdżają do szkoły z różnych dzielnic :
Etimesgut, Sincan, Elvankent, Eryaman, Fatih i Batikent. Dlatego, profil uczniów jest bardzo
zróżnicowany, 10% uczniów pochodzi z rodzin o niskich dochodach; 60% z klasy średniej, a 30%
rodzin o wyższych dochodach. Istnieją również uczniowie z rodzin (dysfunkcyjnych około 9%),i z
rodzin z problemami zdrowotnymi. Ci uczniowie często ponoszą większą odpowiedzialność za
rodzinę, niż w zwykłych rodzinach. Stopa bezrobocia wynosi około 8% w Ankarze. W naszej szkole
średniej udzielane są lekcje pierwszej pomocy, ale są one niewystarczające. Nasz kraj znajduje się
w strefie trzęsień ziemi. Trzęsienie ziemi Marmara, w 1999 roku, przyniosło gorzkie doświadczenia.
Nasi uczniowie będą mieć możliwość dzielenia się swoją wiedzą z innymi.Nasz dyrektor będzie
odpowiedzialny za wszystkie aspekty prawne realizowanego projektu. Koordynatorem szkolnym jest
Fatma Baskaja , nauczycielka języka niemieckiego, mieszkająca wiele lat w Niemczech,
posiadająca bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i języka francuskiego, studentka studiów
doktoranckich, posiada certyfikaty i doświadczenie w zakresie realizacji projektów Comenius (jako
koordynator ). Ma również doświadczenie w zakresie e-learningu i prowadzenia projektów
eTwinning.Tę wiedzę chcemy wnieść do projektu.Pani Müyesser Uğraş n-l j. angielskiego,
ukończone kursy Creative Theater, Psychologia w Edukacji, Seminarium E-Twinning, Berna
Baştanoğlu: n-l matematyki , pracuje z uczniami niepełnosprawnymi, wniesie umiejętności ewaluacji
projektu., zbierania danych i interpretacji , Esra PANGAL n-l j. niemieckiego,doświadczenie w
przygotowywaniu projektu i prowadzeniu,utalentowana językowo, jest członkiem Civilian Protection
Club , kontaktuje się z policją i strażą pożarną w naszym okręgu oraz organizuje praktyki dla trzęsień
ziemi.Vecihe ULUSOY n-l biologii, od 5 lat prowadzi kursy informacji o zdrowiu i kulturze ruchu w
naszej szkole. Projekt nasz będą wspierać :- Turkish Red Crescent, Provincial Disaster Emergency
Directorate,- Dictorate of Fire Protection District,-Earthquake Simulation Center. Współpracować
będziemy ze szkołą podstawową, szkołą dla uczniów z dysfunkcjami, przedszkolem dla dzieci z
dysleksją, zawodową szkołą medyczną, Domem opieki dla osób starszych.

Czy uczestniczyli Państwo w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ciągu 3 lat
poprzedzających ten wniosek?

Nie

Organizacje partnerskie
PIC 947074536

Oficjalna nazwa Jaunpils vidusskola

Pełna oficjalna nazwa organizacji (w języku
narodowym) Jaunpils vidusskola

Numer identyfikacyjny NIP (jeśli dotyczy) 90001501168

Oddział (jeśli dotyczy)

Akronim
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Adres Jaunpils vidusskola

Kraj Łotwa

Skrytka pocztowa

Kod

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Jaunpils

Strona internetowa www.jaunpvsk.lv

E-mail jaunovsk@lat.net

Telefon +37163162193

Faks

Profil instytucji

Typ organizacji Szkoła średnia ogólnokształcąca (gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna)

Czy organizacja jest podmiotem prawa
publicznego? Tak

Czy organizacja jest typu non-profit? Tak

Osoba powiązana

Przedstawiciel prawny
Tytuł mgr

Płeć Mężczyzna

Imię Janis

Nazwisko Liepins

Wydział/jednostka

Stanowisko dyrektor
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E-mail jaunovsk@lat.net

Telefon +37163162193

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Jaunpils vidusskola

Kraj Łotwa

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy LV-3145

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Jaunpils

Osoba kontaktowa
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Irena

Nazwisko Martuzane

Wydział/jednostka

Stanowisko wicedyrektor

E-mail irenkom@inbox.lv

Telefon +37163162193

Preferowana osoba do kontaktu Tak

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Jaunpils vidusskola

Kraj Łotwa

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy LV-3145

CEDEX (tylko dla Francji)
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Miejscowość Jaunpils

Cele i działania organizacji
Prosimy krótko opisać szkołę oraz przedstawić następujące informacje:

Ogólne informacje (m.in. zakres działania, obszary specjalizacji, liczba pracowników szkoły i
liczba uczniów)

-

Jaka jest motywacja szkoły, aby dołączyć do tego projektu?-
Jakie będą kluczowe osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu w szkole? Gdyby osoby te
opuściły swoje stanowiska, kto przejmie ich role?

-

Czy posiadają Państwo jakieś szczególne doświadczenia lub wiedzę, które szkoła i jej kadra
mogą wnieść do projektu?

-

Jaunpils Vidusskola znajduje się w Jaunpils, 80 km od stolicy, Rygi. Jaunpils Vidusskola to
kompleksowa instytucja edukacyjna, która zapewnia kilka programów edukacyjnych.Obejmuje
uczniów w wieku 2-19 lat. Obecnie jest 300 uczniów, 30 nauczycieli i 10 pracowników technicznych.
Szkoła oferuje liczne koła zainteresowań dla uczniów We wszystkich grupach wiekowych uczniowie
uczą się edukacji zdrowotnej. W szkole uczniowie mogą również uzyskać porady dotyczące edukacji
zawodowej. Przez długi czas szkoła uczestniczyła w projekcie szkół stowarzyszonych UNESCO. W
ramach programów Comenius i Erasmus + zrealizowano kilka międzynarodowych projektów
współpracy.Angażując się w program "Junge Wege in Europa", szkoła miała 10-letni projekt
współpracy z VIII Szkołą Zawodową w Hamburgh. Uczniowie i nauczyciele Jaunpilsa Vidusskoli
wzięli udział w międzynarodowych seminariach Moskiewskiej Szkoły nr 1224 w 2011, 2014, 2016 i
2018 roku w Mahtra Gymnasium w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku. Z kolei wiosną 2013 i 2016 roku
zorganizowała międzynarodowe seminaria dla szkół z Litwy, Estonii, Polski i Rosji autorstwa
Jaunpils Vidusskola. Wiosną 2016 roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie mobilności młodzieży
Erasmus + "Umiejętności na rzecz lepszego życia" (2015-3-AT02-KA105-001367) w Austrii we
współpracy z Austrią, Niemcami, Litwą i Turcją. Mamy doświadczenie we wdrażaniu projektów
eTwinning. Od 2016 roku szkoła realizuje projekt Erasmus + "Globalne uczenie się dla umysłu i
serca" (2016-1-PL01-KA219-026795_5)oraz projekty krajowe "Zdrowie w okręgu Jaunpils"
(9.2.4.2./16/I/077) oraz "Poprawa podejścia w zakresie wspierania kariery dla uczniów w
instytucjach kształcenia ogólnego i zawodowego" (8.3.5.0/16 / I / 001) Ineta Miķelsone - n-l biologii,
edukacji zdrowotnej i nauk społecznych, koordynator naszej szkoły w projekcie szkół promujących
zdrowie. Kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Regularnie organizuje konkursy PP
dla dzieci w wieku szkolnym w ramach różnych zajęć Zorganizowała 4 konkursy pierwszej pomocy
dla dorosłych w okręgu Jaunpils.Valentīna Rubīna - n-l języka angielskiego, bierze udział w
przygotowywaniu, tłumaczeniu i realizacji międzynarodowych projektów wymiany szkolnej i
projektów mobilności uczniów. Zrealizowała dwa międzynarodowe projekty eTwinning dla uczniów:
Anita Marčinkus - n-la języka angielskiego .Zarządzanie projektem, koordynacja i monitorowanie
będą prowadzone przez Irēna Martuzāne - z-cę dyrektora ds. Edukacji, która ma duże
doświadczenie w koordynowaniu i wdrażaniu międzynarodowych i krajowych projektów szkolnych. I.
Martuzāne uczy również turystyki i handlu, rosyjskiego i aerobiku, W razie potrzeby koordynację
przejmie dyrektor szkoły p. Liepins .Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w projekcie, ponieważ
temat to rozszerzenie naszych projektów dotyczących zdrowia . Będziemy współpracować z Strażą
Pożarną, Czerwonym Krzyżem, Lokalną Służbą Zdrowia, Nową Strażą.
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Czy uczestniczyli Państwo w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ciągu 3 lat
poprzedzających ten wniosek?

Tak

Prosimy wskazać:

Program UE Erasmus+

Rok 2015

Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy 2015-3-AT02-KA105-001367

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Aldona Biedermann BVQ Bildungs-und
Vermittlungsagentur

Program UE Erasmus+

Rok 2016

Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy 2016-1-PL01-KA219-026795

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Zespół Szkół w Nowym Worowie

Organizacje partnerskie
PIC 931823129

Oficjalna nazwa Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino
gimnazija

Pełna oficjalna nazwa organizacji (w języku
narodowym)

Numer identyfikacyjny NIP (jeśli dotyczy) not applicable

Oddział (jeśli dotyczy)

Akronim

Adres S. Dariaus ir S. Girėno

Kraj Litwa

Skrytka pocztowa 2

Kod LT-86285
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CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kražiai

Strona internetowa www.kraziu.kelme.lm.lt

E-mail kraziai@zlgimnazija.lt

Telefon +37061625774, +37060583319

Faks

Profil instytucji

Typ organizacji Szkoła średnia ogólnokształcąca (gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna)

Czy organizacja jest podmiotem prawa
publicznego? Tak

Czy organizacja jest typu non-profit? Tak

Osoba powiązana

Przedstawiciel prawny
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Rita

Nazwisko Andrulienė

Wydział/jednostka

Stanowisko dyrektor

E-mail rita.andruliene@zlgimnazija.lt

Telefon +37061625774

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres S. Dariaus ir S. Girėno
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Kraj Litwa

Skrytka pocztowa 2

Kod pocztowy LT-86285

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kražiai

Osoba kontaktowa
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Rasa

Nazwisko Rimidytė-Liekienė

Wydział/jednostka

Stanowisko nauczyciel

E-mail r.rimidyte.liekiene@gmail.com

Telefon +37062143056

Preferowana osoba do kontaktu Tak

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres S. Dariaus ir S. Girėno

Kraj Litwa

Skrytka pocztowa 2

Kod pocztowy LT-86285

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość Kražiai

Cele i działania organizacji
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Prosimy krótko opisać szkołę oraz przedstawić następujące informacje:
Ogólne informacje (m.in. zakres działania, obszary specjalizacji, liczba pracowników szkoły i
liczba uczniów)

-

Jaka jest motywacja szkoły, aby dołączyć do tego projektu?-
Jakie będą kluczowe osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu w szkole? Gdyby osoby te
opuściły swoje stanowiska, kto przejmie ich role?

-

Czy posiadają Państwo jakieś szczególne doświadczenia lub wiedzę, które szkoła i jej kadra
mogą wnieść do projektu?

-

Szkoła ma 400 lat, uczniowie w wieku 6 - 19 lat , obejmuje edukację : przedszkolną, podstawową i
średnią. Ma 242 uczniów i 41 nauczycieli, współpracuje z Centrum Zdrowia, Poradnią Kraziai,
Prawami Dziecka Gminy Kelme, Centrum Kultury Kraziai; realizowała projekty : "Europa Puzzle",
"Otium? Negotium?", "Wir lernen Gesund zu leben", "Dokonuj zmian i słuchaj ich głosu". Jesteśmy
zmotywowani do podejmowania działań , które mogą sprawić, że środowisko, w którym żyjemy,
będzie bardziej przyjazne dla nas. Zajęcia sportowe to ok. 50% wszystkich zajęć pozalekcyjnych,
40% uczniów uczęszcza na zajęcia taneczne. Nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzili badania
"Jakościowe badania wody rzeki Krazante", "Badania jakości wody w wiosce Kraziai", "Badanie
ilościowego oznaczania tlenu w różnych źródłach wody", "Kwaśność kawy", "Lecznicze właściwości
aloesu Vera", " Składniki pasty do zębów ". Co roku pomagają w oczyszczeniu brzegów rzeki,
cmentarza, botanicznego sanktuarium Medziokalnis i całej wioski, biorą udział w wolontariacie
"Darom!" ("Zróbmy to!"). Dążąc do zaangażowania większej liczby uczniów w działania
wzmacniające zdrowie, tradycyjne dziedzictwo kulturowe włączono do programu "Zdrowa szkoła".
Celem jest stworzenie aktywnej i zdrowej społeczności. Uczestniczyliśmy w festiwalach, lekcjach:
"PP w przypadku obrażeń w zimie", "Chęć życia w czystym środowisku - kampania
DAROM","Konkurs na najlepszą ulotkę - Zdrowy styl życia", "Festiwal sportowy - Aktywna rodzina -
Radosna rodzina", "Lekcja - Bezpieczne lato - niebezpieczeństwa podczas letnich wakacji"
itp.Uczniowie, od 5 do 10 klasy, mają lekcje na temat bezpieczeństwa ludzi co tydzień. Część treści
tej dyscypliny zawiera treści z PP. Starsi uczniowie uczą się bezpieczeństwa ludzi podczas innych
lekcji; program jest zintegrowany z naukami przyrodniczymi - chemią, fizyką i biologią. Specjalista
ds. Zdrowia z Kelme Health Bureau organizuje dla uczniów lekcje na temat zdrowego stylu życia i
PP. Niedawno przeprowadziliśmy ankietę na temat wiedzy uczniów o PP. Wyniki : 85,68% 9 – letnich
uczniów, 46,41% 13-14-letnich uczniów, 70,89% 15-17-letnich studentów i 85,68% 50-70 -letnich
diabetyków miała styczność z PP. Uczniowie(13-14 lat) uważają, że nie mają wystarczających
umiejętności w zakresie udzielania PP. Uczniowie (15-17 lat) i dorośli – przypuszczają , że mają
wiedzę o PP medycznej, jednakże nie wiedzą czy potrafiliby jej udzielić, większość zapytanych
uważa, iż zajęcia powinny odbywać się w szkole podstawowej i średniej. Wniosek: widzimy potrzebę
prowadzenia i rozszerzenia zajęć z PP. Nauczyciele, nauczyciel j. angielskiego R. Rimidyte-Liekiene
- doświadczenie z projektami Comenius i Erasmus +; naucz. nauk przyrodniczych - D. Navickienė, V.
Garbenienė – naucz. ds. bezpieczeństwa ludzi, Ž. Šiaudvytienė - administrator wydz. edukacji
podstawowej i średniej.Zastapi ich- drugi n-l . Šniaukštienė, naucz. nauk przyrodniczych, J.
Bakutienė, naucz. jęz. litewskiego i wychowawca klasy.

Czy uczestniczyli Państwo w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ciągu 3 lat
poprzedzających ten wniosek?

Tak

Prosimy wskazać:

Program UE Erasmus+ 2015
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Rok 2015

Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy 2015-1- TR01- KA219-021293_2

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta ODUNPAZARI SEHIT ISMAIL ANADOLU
LISESI

Organizacje partnerskie
PIC 949168281

Oficjalna nazwa I.IS.S.S "STENIO"

Pełna oficjalna nazwa organizacji (w języku
narodowym) I.IS.S.S "STENIO"

Numer identyfikacyjny NIP (jeśli dotyczy) pais013004

Oddział (jeśli dotyczy)

Akronim

Adres Via Enrico Fermi

Kraj Włochy

Skrytka pocztowa

Kod 90018

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość TERMINI IMERESE (PALERMO)

Strona internetowa www.stenio.it

E-mail

Telefon +390918145597

Faks +390918114135

Profil instytucji

Typ organizacji Szkoła średnia ogólnokształcąca (gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna)
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Czy organizacja jest podmiotem prawa
publicznego? Tak

Czy organizacja jest typu non-profit? Tak

Osoba powiązana

Przedstawiciel prawny
Tytuł

Płeć Kobieta

Imię Maria

Nazwisko Bellavia

Wydział/jednostka

Stanowisko dyrektor szkoły

E-mail pais013004@istruzione.it

Telefon 0918114119

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Via Enrico Fermi

Kraj Włochy

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 90018

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość TERMINI IMERESE (PALERMO)

Osoba kontaktowa
Tytuł

Płeć Mężczyzna

Imię Agostino
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Nazwisko Mantia

Wydział/jednostka

Stanowisko nauczyciel

E-mail pais013004@istruzione.it

Telefon 0918114119

Preferowana osoba do kontaktu Tak

Jeśli adres różni się od adresu organizacji Nie

Adres Via Enrico Fermi

Kraj Włochy

Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 90018

CEDEX (tylko dla Francji)

Miejscowość TERMINI IMERESE (PALERMO)

Cele i działania organizacji
Prosimy krótko opisać szkołę oraz przedstawić następujące informacje:

Ogólne informacje (m.in. zakres działania, obszary specjalizacji, liczba pracowników szkoły i
liczba uczniów)

-

Jaka jest motywacja szkoły, aby dołączyć do tego projektu?-
Jakie będą kluczowe osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu w szkole? Gdyby osoby te
opuściły swoje stanowiska, kto przejmie ich role?

-

Czy posiadają Państwo jakieś szczególne doświadczenia lub wiedzę, które szkoła i jej kadra
mogą wnieść do projektu?

-
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Stenio jest zawodowym liceum technicznym z różnymi działami: studia biznesowe, marketing i
finanse, elektronika, elektryczność i geodezja. Mamy około 900 uczniów i 140 nauczycielami. Wiek
uczniów wynosi od 14 do 18 lat. Bycie protagonistami europejskiej i ponadnarodowej mobilności jest
jednym z głównych celów w naszej polityce szkolnej Jesteśmy autoryzowanym "Centrum Trinity" do
egzaminów kwalifikacyjnych w języku angielskim. Współpracujemy z Amnesty International
promując kampanie dotyczące praw człowieka. Wielu nauczycieli posiada kompetencje w nauczaniu
CLIL, a niektórzy z nich rozpoczęli projekty związane z e-twinningiem.  Wniesiemy te umiejętności do
projektu. Nasza szkoła pracowała nad projektami dotyczącymi bezpieczeństwa całej społeczności
szkolnej. Co roku nauczyciele biorą udział w szkoleniu i aktualizują kursy dotyczące bezpieczeństwa
w szkole. Dwóch / trzech przedstawicieli każdej sekcji naszej szkoły bierze udział w kursie pierwszej
pomocy. Nasi uczniowie, trzeci rok liceum ogólnokształcącego (16 lat), biorą udział w ogólnym
kursie na temat zagrożeń związanych z miejscem pracy. Niestety, nasza szkoła nie zapewnia kursu
praktycznego. Z tego powodu uważamy, że budowanie "kultury bezpieczeństwa i zapobiegania"
może być punktem wyjścia dla naszych uczniów w budowaniu poczucia aktywnego obywatelstwa.
Co więcej, ten rodzaj nieformalnej edukacji może przyczynić się, wraz z użyciem języka
angielskiego, do motywowania naszych uczniów do udziału w prawdziwym i zaangażowanym
środowisku.Koordynatorem projektu będzie Agostino Mantia. Od 21 lat jest nauczycielem języka
angielskiego, ma doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+.Za zajęcia z pierwszej pomocy
odpowiedzialny będzie Tribuna Francesco, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w naszej szkole. Ma
niezbędne kwalifikacje do objęcia tej roli. Wspierany będzie przez nauczycieli języka angielskiego i
informatyki.Zatrudniamy nauczycieli BHP, którzy będą w stanie zapewnić zastępstwo. Podobnie w
zakresie j.angielskiego i TIK.

Czy uczestniczyli Państwo w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ciągu 3 lat
poprzedzających ten wniosek?

Nie
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Opis

Priorytety
Prosimy wybrać z listy najistotniejszy priorytet horyzontalny lub sektorowy zgodny z celem projektu.

HORYZONTALNY: Rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie.

Prosimy wybrać maksymalnie dwa dodatkowe priorytety odpowiadające celom projektu (jeśli
dotyczy)

HORYZONTALNY: Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego

Opis
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Prosimy uzasadnić powody realizacji projektu oraz wyjaśnić dlaczego projekt powinien otrzymać
dofinansowaniej?

Realizację projektu zaproponowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim,
członkowie grupy Medical Team, którzy od 2 lat szkolą się zakresie udzielania pierwszej pomocy i
mają już na tym polu znaczne osiągnięcia. W okresie działania grupa przeprowadziła ponad 30
szkoleń dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na terenie powiatu Drawskiego i gmin przylegających.
Zespół zabezpieczał też liczne imprezy i uroczystości np.- Mistrzostwa Szkoły piłki nożnej
(19.09.2017 r.)- Powiatowa Gimnazjada w piłce nożnej (24.10.2017 r.),- Powiatowa Licealiada piłki
nożnej (30.10.2017 r.), Zimowy Rajd Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D (29.01.2018 r.)- Turniej
piłki nożnej Ligii Żaków w grupie drawskiej (03.02.2018 r.)- Osiągnięcie m.in. to:- zespół zdobył I
miejsce w I Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy pod patronatem Starosty Drawskiego 16
listopada 2017 r.- III miejsce w Powiatowym konkursie dotyczącym chorób o HIV/AIDS ,Chcą
zarówno dzielić się nabytą wiedzą, podnosić swoje umiejętności, nabyć nowe kwalifikacje,
rozszerzyć współpracę o inne szkoły -w tym przypadku z Łotwy, Litwy, Turcji, Włoch. Zwróciliśmy
się do szkół partnerskich z zapytaniem czy są zainteresowani współpracą. Uczniowie ( w swoich
szkołach) zbadali środowisko lokalne,podstawą była ankieta zaproponowana przez Medical Team.
Zapytano m. in.czy istnieje potrzeba edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Skierowano
zapytania do wszystkich grup wiekowych .Około 50% ankietowanych stwierdza swój poziom wiedzy
z zakresu udzielania pierwszej pomocy na poziomie dostatecznym,zaś 91% ankietowanych uważa,
że zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinny odbywać się na
każdym etapie nauczania w szkołach. Uczniowie chcą podjąć się realizacji zajęć z pierwszej
pomocy. Projekt powinien otrzymać dofinansowanie, ponieważ :
1) ma istotną rangę społeczną - zabezpieczenie zdrowia i życia społeczności
2) podnosi umiejętności i kompetencje uczniów uczestniczących w projekcie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, potwierdzone egzaminami
3) podnosi umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim
4) posiada wymiar międzynarodowy, co rozszerza możliwości działania uczniów, umożliwia wymianę
wiedzy pomiędzy uczniami,
5) uczniowie i nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne , językowe , społeczne
6) stwarza możliwość podjęcia w przyszłości zawodu ratownika przez uczniów
7) rezultaty projektu - filmy szkoleniowe i aplikacje zostaną wykorzystane przez liczne grupy
odbiorców
8) projekt łączy w działaniu różne instytucje i organizacje zewnętrzne
9) projekt może być powielany przez licznych odbiorców.
10) realizacja projektu w grupie międzynarodowej - wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
partnerów, pozwala uwzględnić doświadczenia społeczeństwa (np ratownictwo w sytuacji
wystąpienia trzęsienia ziemi)
11)uczestnicy zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków
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Jakie cele i jakie konkretne rezultaty chcieliby Państwo osiągnąć? W jaki sposób cele te są
powiązane z wybranymi przez Państwa priorytetami?

CELE:
1)wzrost wiedzy i umiej. w zakresie udzielania PP U działających w projekcie
2)wzrost wiedzy z zakresu udzielania PP w środowisku lokalnym (przedszkolach, szkołach, podczas
imprez masowych, w ngo)
3)dzielenie się swoją wiedzą U i n-li szkół partnerskich z Litwy, Łotwy , Turcji, Polski, Włoch oraz
skorzystanie z ich doświadczeń
4 podniesienie poziomu znajomości j. ang.
5)wzrost wiedzy o histor. i kulturowe aspekty udzielania PP oraz sposoby dbałości o zdrowie i
bezpieczeństwo związane z kulturą każdego państwa partnerskiego,
6)nawiązanie przez szkoły współpracy z organizacjami i osobami działającymi w sferze ochrony
zdrowia ,a w szczególności obszaru PP
7)nabycie umiejętności korzystania z TIK przez U szkół partnerskich (aplikacja w telef., filmiki
instruktażowe, możliwości kształcenia na odległość)
8)wzrost wiedzy u n-li z zakresu ratownictwa, j.obcych, wiedzy o systemach edukacyjnych w
szkołach projektu, wzrost kompetencji społ. i międzykulturowych
9)wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej
PRIORYTET HORYZONTALNY
cel 1,2 ,3,4,5,6,7,8 uczestnicy uzyskają wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności z nauk
przyrodniczych(PP), j.ang., zastosowania TIK, zwiększą się ich szanse na zatrudnienie, szkoły
nawiążą partnerstwa z instytucjami kształcenia, ratownictwa, projekt promuje uczenie się przez całe
życie oraz poprawia jakość i efektywność mobilności edukacyjnej. Projekt jest wynikiem inicjatywy
uczniów i potrzeba realizacji została wsparta przeprowadzoną ankietą.
PRIORYTET HORYZONTALNY cel 5 ,8,9 wymiana wiedzy o historii,kulturze, dziedzictwie
narodowym (poprzez wykonanie prezentacji, nabywanie wiedzy, realizację programu kulturowego)
REZULTATY:
1)Nabycie umiejętności udzielania PP u 100% uczestników
2)wzrost umiejętności korzystania z techn. TIK u 100% uczestników oraz umiejętności posługiwania
się j. ang.(m.in.przełamanie barier w mówieniu) u 100% uczestników
3) nabycie komp. międzykulturowych i społecznych: otwartości akceptacji ,tolerancji -zmiana
postaw/ opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów u 100% uczestników
4)wzrost poziomu samooceny, samodzielności, większa obowiązkowość, nabycie umiejętności
komunikacyjnych
6)Prezentacje na temat kraju i kultury partnera(5); ratownictwa w kraju partnerskim (historia i system
ratownictwa (5 ); udzielania PP (5 )
udzielania kwalifikowanej PP (5)
7)Filmy na temat udzielania PP(5); udzielania kwalifikowanej PP (5)
8)Kampanie na temat bezpieczeństwa ( 2 x 5szkół)
9)Słownik młodego ratownika (1) z aplikacją na telefon Na zasadach gry internetowej Milionerzy
10)5 transnarod. spotkań ( szkol. uczestników w zakresie PP i kwalifikowanej PP )
11)2 Międzyn. Olimpiady z wiedzy o PP i kwalifikowanej PP.
12)min 10 szkoleń, pokazów udzielania PP dla środowiska zewnętrznego
13)Przeprowadzenie wraz z lokalna strażą pożarną 5 symulacji zagrożenia z elementami
ratownictwa
14)Nabycie przez n-li umiejętności pracy w międzyn. środow
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W jaki sposób planowane działania będą prowadzić do osiągnięcia celów projektu?

1) realizacja zaplanowanych szkoleń podniesie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
2) przeszkoleni uczniowie podzielą się wiedzą w pokazach w wybranych szkołach i świetlicach
3) nawiązana zostanie trwała współpraca z jednostkami Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
szkołami wyższymi
4) uczniowie poprzez wzajemną współpracę podniosą swoje kompetencje językowe (testy)
5) systematyczne zajęcia szkoleniowe zostaną poparte przeprowadzonym egzaminem, )
6) monitorowanie działań-prowadzone bieżąco przez zespoły projektowe (co pół roku karta
monitorowania przekazywana do koordynatora projekt)-pozwala na informację o realizacji działań
projektowych zgodnie z harmonogramem oraz zgodności uzyskanych rezultatów zgodnie z planem,
7) ewaluacja kolejnych etapów projektu pozwoli na uzyskanie informacji o jakości realizowanych
działań i służyć będzie podejmowaniu działań naprawczych
8) artykuły w czasopismach, strona internetowa, udostępnienie rezultatów służyć będą promocji
upowszechnieniu i zapewnieniu trwałości rezultatów projektu
9) za nadzór nad budżetem odpowiada koordynator szkolny , który współpracuje z dyrektorem
szkoły, wydatki są również monitorowane, zgodne z warunkami umowy finansowej i zabezpieczają
realizację projektu.
10) strona projektu będzie umożliwiać monitoring realizowanych działań przez partnerów
11) na działania projektowe proponujemy średnio12 godzin w miesiącu, co zawiera zaj. z języka
angielskiego (2h ), zajęcia z pierwszej pomocy (3h), opracowywanie prezentacji filmów i in.
materiałów (3h), przygotowanie się do szkoleń dla uczestników pośrednich i szkolenia (4h)
12) wykorzystamy aktywne metody nauczania, samokształcenie, samodzielną pracę uczniów pod
przewodnictwem nauczyciela, spotkania , prezentacje, wykłady w instytucjach związanych z
ratownictwem, wykorzystamy TIK, w tym videokonferencje i nauczanie na odległość.

Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie

Nauczanie i uczenie się języków obcych

Uczestnicy
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Prosimy krótko opisać, kto weźmie udział w projekcie, w tym:

- Różne grupy, które wezmą udział w działaniach projektu (np. uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkół, rodzice itd.), w tym uczestnicy, którzy będą uczestniczyć lokalnie.

- W jaki sposób grupy te będą uczestniczyć?

- Jeśli uczniowie są zaangażowani w projekt, prosimy określić ich grupy wiekowe.

Prosimy pamiętać, że szczegółowe informacje na temat wyboru uczestników Działań związanych z
uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami nie muszą być tutaj powtarzane, jeśli są opisane w
dedykowanej temu sekcji formularza: Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami

U - uczniowie
W projekcie wezmą udział :
1) U w grupach projektowych ( ze szkoły 24 uczniów 14-19 lat)
2)U szkół uczestniczących w projekcie, U innych szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, stowarzyszeń
( w tym seniorzy) do których skierowane będą prezentacje zespołów medicalTeam
3) rodzice U i pracownicy szkół , mieszkańcy uczestniczący w pokazach działań ratowniczych
4) studenci, pracownicy uczelni wyższych, jednostek straży pożarnej i pogotowia ratowniczego
współp. w ramach projektu z zespołami medicalTeam
U uczestniczący w projekcie będą uczestniczyć w szkoleniach na terenie szkoły oraz w szkoleniach
zorganizowanych wspólnie z organizacjami
funkcjonującymi w obszarze ratownictwa medycznego.
Inni U , rodzice ,n-le, mieszkańcy będą uczestniczyć w pokazach i szkoleniach przygotowanych
przez szkolne zespoły ratownicze.
BEZPIECZEŃSTWO i wsparcie:
Przygotowanie kulturowe 5h :
-inf. na temat historii i kultury kraju goszczącego, a w szczególności obyczaje, kuchnia , tradycje,
stereotypy, sztuka, elementy geografii i turystyki.
Zajęcia zostaną wzmocnione videokonferencją z gospodarzami spotkania.
Przygotowanie językowe 5h:
-Ponieważ uczniowie uczą się j. angielskiego i znają go na poziomie komunikatywnym przewidujemy
5 h szkolenia z zakresu słownictwa specjalistycznego. Od X 2018 zajęcia te będą realizowane
zgodnie z Programem oprac. przez szkołę Turecką i Włoską. Szkoły uzyskają informację o poziomie
znajomości j.ang. uczestników i opracują Program,który przedstawią na spotkaniu organizacyjnym
na Litwie.
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 5h będzie miało charakter zajęć aktywizujących
- przygotowanie radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi
- radzenie sobie w sytuacji trudnej
- radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku.
-kształcenie umiejętnośći współpracy w zespole.
Zajęcia przeprowadzą nauczyciele(lub zaproszone osoby) mające wiedzę o danym kraju, n-le
jęz.ang, pedagog lub psycholog.
1) wykupimy dodatkowe ubezpieczenie obejmujące – ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące
uszkodzenie lub zagubienie bagażu); odpowiedzialność cywilną
wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy), śmierć (w tym
sprowadzenie zwłok z zagranicy).
2)Uczestnicy będą posiadać karty EKUZ.
3) w przypadku wyjazdu do Turcji zabezpieczymy wizy
4) zespół projekt. zabezpieczy właściwe i bezpieczne warunki podróży -w przypadku przejazdu
busem, pojazd zostanie sprawdzony przez Policję
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5) zakupimy bilety lotnicze
6) uzgodnimy z szkołą organizująca spotkanie dojazd z lotniska i zapewnimy go,
7)Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w nr telefonów kontaktowych, adresy, informacje, kontakty w
sytuacjach trudnych.
8)Przed wyjazdem odbędzie się spotkanie uczniów wyjeżdżających na spotkanie i ich rodziców,
omówione zostaną wszystkie aspekty wyjazdy, uczniowie i rodzice zapoznają się i potwierdza
regulamin uczestnictwa w wyjeździe.
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Uczestnicy z mniejszymi szansami: czy w
projekcie uczestniczą osoby znajdujące się w
sytuacjach utrudniających ich udział w
planowanych działaniach?

Tak

Ilu uczestników można zaliczyć do tej kategorii? 50

W jakiego typu sytuacjach mogą się znajdować ci uczestnicy?

Przeszkody społeczne

Przeszkody ekonomiczne

Różnice kulturowe
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Jak pomogą Państwo tym uczestnikom w pełni uczestniczyć w przewidzianych działaniach?

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej będą szczególnie
motywowani do uczestnictwa w zajęciach, które umożliwią im zdobycie wiedzy i praktycznych
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, środki projektu wspomogą odbycie ćwiczeń,
podniesienie poziomu wiedzy z zakresu języka angielskiego, będą mogli wziąć udział w wyjazdach o
charakterze szkoleniowym np. do jednostki Straży Wybrzeża, Straży Pożarnej,
pośredni uczestnicy- obserwatorzy na miejscu w szkole zapoznają się sytuacjami zagrożenia i
sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz nabędą umiejętności właściwego reagowania w
sytuacjach zagrożenia. W przypadku możliwości finansowych i organizacyjnych będziemy włączać
pozostałą młodzież do działań.
Uczestników pośrednich jest znacznie więcej, gdyż pośrednimi uczestnikami są uczniowie naszych
szkół znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ich liczbę szacujemy na ok 1000.
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Zarządzanie

Środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie
Dofinansowanie w kategori Zarządzanie projektem i jego wdrażanie jest przyznawane w ramach
projektów partnerstw strategicznych w oparciu o liczbę uczestniczących organizacji oraz czas
trwania projektu. Przeznaczone jest ono na pokrycie różnorodnych wydatków, które mogą wystąpić
w trakcie realizacji projektu, jak na przykład: planowanie, komunikacja i międzynarodowe spotkania
projektowe związane z zarządzaniem, zakup niewielkich ilości materiałów potrzebnych do realizacji
projektu, współpraca za pomocą ICT, lokalne działania związane z realizacją projektu, promocja i
upowszechnianie oraz inne podobne działania nie finansowane w pozostałych kategoriach
budżetowych. Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie kwoty podane są w EURO.

Rola organizacji
Dofinansowanie dla
organizacji na
miesiąc

Liczba organizacji Dofinansowanie

Coordinator 500.00 EUR 1 12000.00 EUR

Partner 250.00 EUR 4 24000.00 EUR

Łącznie   5 36000.00 EUR

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
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Prosimy opisać zadania i obowiązki każdej ze szkół partnerskich. Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób
zostanie zapewnione prawidłowe zarządzanie projektem oraz dobra współpraca i komunikacja
między partnerami podczas jego wdrażania.

Szkoła koordynująca;
1) realizacja działań zgodnie z harmonogramem
2) prowadzenie strony www projektu
3) prowadzenie monitoringu realizacji działań projektowych
4) umieszczenie rezultatów projektu na Platformie rezultatów
5) sporządzenie raportów
6) bieżący kontakt z partnerami
7) zorganizowanie międzynar. spotkania
8) ewaluacja projektu
Partnerzy:
1) realizacja działań zgodnie z harmonogramem
2) ewaluacja kolejnych etapów projektu ( każda szkoła 1/4 etapu realizacji)
3) przekazywanie rezultatów do partnerów i koordynatora
4) bieżący kontakt z partnerami
5) zorganizowanie 1 międzynar. spotkania uczestników,
6) opracowanie programu zajęć z j.ang.(propozycja Włochy i Turcja) oraz pełnienie lidera w zakresie
kształcenia językowego (Włochy)
7) opracowanie zestawu narzędzi ewaluacji projektu (Łotwa i Litwa)
Zarządzanie projektem:
1) szkoła kord. powołuje koordynatora całości projektu, który nadzoruje i monitoruje realizację
działań proj. i zgodność z zaplanowanymi działaniami, w sytuacjach trudnych podejmuje działania
zaradcze
2) każda ze szkół powołuje zespół projektowy,określone zostają zadania członków zespołu
3) koordynator przedstawia Przewodnik Realizacji Projektu, który zawiera harmonogram, rezultaty,
terminy, szczegółowe zadania i obowiązki partnerów, narzędzia ewaluacji. zostanie dopracowany na
1 spotkaniu na Litwie.
Metodologia w działaniach
1) poinf. społ. szkoły, organów prow. i partnerów o uzyskaniu dofinansowania
2)powołanie szkol.zespołu projektu, inf. zwrotna od partnerów
3)ustalenie sposobów i częstot. kontaktów z partnerami (telefon, mail, FB, whatsapp, eTwinning)
4)spisanie umowy z partnerami w zakresie zadań i terminów realizacji kolejnych etapów projektu.
5) określenie zadań, terminów i odpowiedzialności.,
6) przygot. regul. rekrutacji do projektu, regulaminu uczestnictwa w projekcie, listy podst. i
rezerwowej
7)Przeprowadzenie rekrutacji
8) wdrożenie działań zgodnie z harmonogramem
9) monitoring (odpowiedzialny koordynator w każdej szkole, narzędzia ankiety, testy, wywiad)i
ewaluacja (ewaluujemy zarządzanie, realizację działań, przyrost wiedzy i umiejętności, inf. zwrotną
od środowiska)
10)kontrola budżetu -bieżąco (we współpracy z księgową i raportowaniem do dyrektora szkoły)
11) podsumowanie projektu, trwałość rezultatów-działania mające zapewnić przedłużenie rezultatów
(projekt e-twinning, podjęcie realizacji kolejnego projektu)
12) w ramach kategorii "Zarządzanie projektem i jego wdrażanie"ujęte zostaną koszty zarządzania
projektem(koordynacja i księgowość) , koszty zatrudnienia specjalistów, koszty z tytułu promocji i
upowszechniania działań, koszty działań -realizacji poszczególnych etapów projektu w tym zakupy
niezbędnych materiałów jak papier, tonery, materiały piśmiennicze, zakupy usług np wywołanie
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zdjęć, zorganizowanie wyjazdów lub spotkań zaproponowanych przez uczestników działań , wydatki
na org. działań upowszech. rezultaty projektu bądź zapewniające ich trwałość.

Prosimy się upewnić, aby w tej sekcji zamieścić wszystkie spotkania projektowe, wydarzenia i
działania:
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Jak wybrano partnerów do projektu? Czy Państwa projekt obejmuje szkoły, które nigdy wcześniej
nie uczestniczyły w Partnerstwie strategicznym? Jeśli tak, prosimy wyjaśnić, w jaki sposób pozostali
partnerzy mogą je wspierać w trakcie realizacji projektu.

Szkoły polska, łotewska realizowały wcześniej projekty Comenius, szkoła polska, łotewska i litewska
realizowały projekty Erasmus+, kontakt nawiązały osoby pełniące wcześniej funkcję koordynatorów
szkolnych ( Anna Arcimowicz, Irena Martuzane, Janis Liepins, Stasys Joukubaskas, Fatma
Baskaya), szkoła litewska została zaproponowana przez miasto Kelme. Podstawą było
zainteresowanie szkół i uczniów podjęciem tematyki PIERWSZEJ POMOCY. Zdecydowanie szkoła
polska , jako lider posiada największą wiedzę i doświadczenie w zakresie szkoleń z pierwszej
pomocy, jednakże tematyka tych zajęć częściowo znajduje się też w planach nauczania szkół
partnerskich. Do grupy dołączyła też szkoła włoska, która zainteresowana jest tematyką pierwszej
pomocy( dzięki patformie eTwining).Partnerzy mają również zawiązane kontakty z instytucjami i
organizacjami działającymi w sferze PIERWSZEJ POMOCY, co będziemy wszyscy wykorzystywać
w trakcie realizacji projektu. Wzajemne wsparcie nastąpi poprzez:
1) utworzenie wspólnego zespołu w skład,którego wejdą koordynatorzy szkolni oraz nauczyciele
uczestniczący w działaniach projektowych
2) założenie grupy na whatsap, skype celem szybkiego kontaktu
3) określenie zasad współpracy, wymagań wobec partnerów, terminów kontaktów i przekazywania
rezultatów
4) nawiązanie kontaktów między uczniami
5) nawiązanie kontaktu przez koordynatora z dyrektorami szkół partnerskich
Szkoła koordynująca(koordynator) będzie wspierać szkoły partnerskie , korzystając ze swojego
doświadczenia w realizacji projektów (organizacja działań, współpraca ze środowiskiem,
przygotowanie raportów).Szkoła turecka i włoska nie realizowały dotąd projektów Erasmus+,
partnerzy wspomogą je poprzez pomoc w tworzeniu dokumentacji projektu, wspólne
uszczegółowienie harmonogramu, pomoc w planowaniu budżetu, wsparcie merytoryczne z zakresu
pierwszej pomocy, częsty kontakt z nauczycielami.
Główną rolę we wsparciu będzie pełnił koordynator projektu , a narzędziem będzie nasz przewodnik
realizacji projektu, w którym chcemy zawrzeć odpowiedzi na możliwe wątpliwości. Podstawą
współpracy będzie dialog między partnerami i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy. Istotnym
jest również ,iż trzech koordynatorów posiada doświadczenia ze wcześniejszej współpracy w
ramach programu Comenius (Łotwa, Turcja ,Polska) i posiadają do siebie duże zaufanie co do
odpowiedzialności i jakości realizowanych działań. Udzielą wsparcia merytorycznego w zakresie
zarządzania i doradztwa w sprawach organizacyjnych.
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Czy korzystali Państwo lub zamierzają korzystać z programu eTwinning, School Education Gateway
lub Platformy rezultatów projektów Erasmus+ w celu przygotowania, wdrożenia lub kontynuacji
projektu? Jeśli tak, prosimy opisać, w jaki sposób.

Zamierzamy wykorzystać Platformę rezultatów projektów Erasmus+ w celu upowszechnienia
rezultatów projektu. Umieszczone zostaną tam :
1) filmy edukacyjno-instruktażowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy
2) materiały o charakterze kulturowym
3) propozycje zajęć z języka angielskiego rozszerzone o słownictwo z zakresu ratownictwa
Materiały będą udostępnione na licencji CC.
Chcemy kontynuować działania projektowe poprzez:
1) rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania PIERWSZEJ POMOCY poprzez
prowadzenie szkoleń i pokazów w środowisku szkolnym i w otoczeniu szkoły
2) poprzez udzielanie wsparcia w organizacji imprez lokalnych
3) planujemy wykorzystać doświadczenia partnerów i włączyć w działania projekt e-twinning, który
będziemy realizowali po zakończeniu obecnego projektu, a który będzie kontynuacją obecnych
działań
4) chcielibyśmy w przyszłości zrealizować projekt mobilności nauczycieli-
5) właczymy szkolenia na platformie eTwinning do szkolnego planu dokształcania
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Liczba działań
Czy przewidywane jest włączenie do projektu międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?

Tak
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Prosimy opisać praktyczne ustalenia dotyczące planowanych Działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. W jaki sposób wybiorą
Państwo, przygotują i wesprą uczestników oraz zapewnią im bezpieczeństwo?

Projekt zakłada realizację 5 działań międzynarodowych tj działań na Litwie., we Włoszech, w Turcji, na Łotwie i w Polsce. W fazie projektowania
uwzględniliśmy następujące elementy:
1) szkoła koordynująca zaplanuje i przeprowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy we wszystkich
szkołach projektu - podczas spotkań transnarodowych. Zajęcia szkoleniowe przeprowadzi instruktor ratownictwa wspomagany przez zespół
polskich uczniów.
2) elementem szkolenia będzie również uczestnictwo w symulowanym wypadku przeprowadzone wraz z organizacją zewnętrzną, współpracująca z
naszym partnerem.
3) szkoła goszcząca zaplanuje i przeprowadzi zajęcia językowe z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego- medycznego.
4)Szkoła goszcząca przygotuje i zrealizuje część kulturową z godnie z planem przedstawionym w harmonogramie.
5) Umiejętności uczniów będą bieżąco sprawdzane za pomocą testów, oraz dwukrotnie podczas międzynarodowych Olimpiad z zakresu Pierwszej
Pomocy i Kwalifikowanej pierwszej Pomocy (Turcja i Polska). Uczestnicy projektu uzyskają zaświadczenia o ukończeniu zajęć z zakresu Pierwszej
POmocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wystawione prze szkołę koordynująca lub przez szkołę partnerską (zgodnie z warunkami opisanymi w
Przewodniku Realizacji Projektu)
6) Uczestnicy wymian międzynarodowych otrzymają certyfikaty wystawione przez Dyrektora szkoły goszczącej, zawierające informacje o celach
spotkania i uzyskanych indywidualnie umiejętnościach.
Zapewnienie bezpieczeństwa U w części Opis projektu.
Wybór uczestników :
1) informacja o uzyskaniu dofinansowania projektu zostanie upubliczniona poprzez:
-strony internetowe szkół
-na tablicy informacyjnej Projektu utworzonej w kazdej szkole
-na spotkaniu z rodzicami uczniów
-na inauguracji roku szkolnego
-poprzez informację wychowawców klas
2) dyrektor szkoły powoła szkolną Komisję Rekrutacyjną w składzie Przewodniczący, koordynator projektu,nauczyciel j.angielskiego, nauczyciel
d/ratownictwa, pedagog szkolny,
Komisja opracowuje procedurę naboru, dokumentację , zakres wiedzy z zakresu ratownictwa, test językowy, przeprowadza nabór.
Kryteria naboru są punktowane
1) kryteria wyboru :
- test wiedzy z zakresu PP (0- 50pkt.)(zakres testu wcześniej podany do wiadomości U
- dotychczasowe doświadczenie ucznia (0- 20 pkt)
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- działania na rzecz szkoły i środowiska(0- 15 pkt.)
- znajomość j. angielskiego (0-15 pkt)
- min dobra ocena zachowania (db-4, bdb-5,wzorowe-6)
Decyduje o wyniku rekrutacji liczba uzyskanych punktów.
2) regulaminy zostaną upublicznione, określony sposób odwołania się od decyzji komisji rekr. ( do dyrektora szkoły) , utworzona zostanie lista podst.
i rezerwowa uczestników.
Częścią regul. naboru będzie regul. uczestnictwa w spotkaniu transnarodowym. Kryteria:
1) obecność w zajęciach projektowych 30%
2) realizacja zadań wyznaczonych przez instruktora zajęć 30%
3) postęp wiedzy z j. ang. w zakresie specjalistycznego słownictwa 20%
4) opinia wychowawcy klasy 20%

Jeśli projekt obejmuje realizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, prosimy o ich opisanie w tej sekcji:

L.p. Organizacja wiodąca Typ działania Obszar Liczba
uczestników Dofinansowanie

C1
Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija
(931823129)

Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów Edukacja szkolna 24 23071.00 EUR

C2 I.IS.S.S "STENIO" (949168281) Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów Edukacja szkolna 24 24511.00 EUR

C3 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
(932454308)

Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów Edukacja szkolna 24 23831.00 EUR

C4 Jaunpils vidusskola (947074536) Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów Edukacja szkolna 24 23751.00 EUR

C5
Zespol Szkol
Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci
Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia
2001 Roku (942379736)

Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów Edukacja szkolna 24 22240.00 EUR
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Szczegółowy opis działań (C1)
Obszar Typ działania

Edukacja szkolna Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Tytuł działania

Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa

Organizacja wiodąca Organizacje uczestniczące

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku
Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
Jaunpils vidusskola
I.IS.S.S "STENIO"

Okres początkowy Czas trwania Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

10-2018 6 Litwa
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Opis działania
Prosimy opisać przebieg, metodologię oraz oczekiwane rezultaty działania.-
Jak zostanie to powiązane lub włączone do zwykłych działań zaangażowanych szkół?-

Każde spotkanie międzynarodowe ma taka samą formę:
1) aktywności związane z poznaniem zwyczajów, kultury i ciekawostek kraju goszczącego
2) zajęcia z j.ang. przygotowane przez szkołę goszczącą
3) zajęcia z udzielania PP
4) spotkania z organizacją działająca w obszarze ratownictwa
5) symulacja wypadku z udziałem miejscowej straży pożarnej(lub podobnej instytucji)
Zajęcia będą miały charakter aktywizujący, wykorzystane zostaną wykład, pokaz, ćwiczenia instruktażowe, TIK.
Pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny i wdrożeniowy.
Koordynatorzy szczegółowo dopracują Przewodnik Realizacji Projektu .Przewodnik zawiera:
harmonogram projektu, treść umowy,, ramy kształcenia w zakresie kulturowym, j.ang i PP. Szkolenia z zakresu PP będą prowadzone przez szkołę
koordynującą (nauczyciel- instruktor wraz z zespołem uczniów) podczas spotkań międzyn.. Szkolenia będą zakończone testami. W okresie między
spotkaniami międzynarod.uczniowie będą szkolić się pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela lub przedstawiciela organizacji związanej z
ratownictwem. Będą realizować działania zgodnie z harmonogramem projektu. Opracowana zostanie koncepcja włączenia treści projektu do
szkolnych planów pracy (przedmioty przyrodnicze, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, itp)
- Przyjazd na miejsce szkolenia
Dzień I
- Spotkanie z dyrektorem szkoły i władzami lokalnymi. Zwiedzanie Szkoły i okolicy
- Zapoznanie ze szkołą i jej ofertą edukacyjną
-prezentacja szkół , państw i elementów kultury (na forum szkoły, jako włączenie do działań szkół)- podobnie we wszystkich szkołach))
- Spotkanie org., omówienie gł. tematów podczas szkolenia z zakresu udzielania PP
Dzień II
- Szkolenie teoret. i prakt. z podstawowych czynności ratujących życie: ocena miejsca zdarzenia, ocena wstępna u poszkodowanego, RKO, AED,
Rany - krwotoki
- Podsumowanie szkolenia w formie testu
- Przedstawienie działań dnia następnego
-• Zwiedzanie Góry Krzyży (zabytek UNESCO)
Dzień III
- Szkolenie teoret.i prakt. z podstawowych czynności ratujących życie: zadławienie, podtopienie, wywiad wstępny-sample, ból w klatce piersiowej,
udar mózgu, pozycja boczna
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- Podsumowanie szkolenia w formie testu z dni II-III
- Przedstawienie działań dnia następnego
-robienie domowego chleba -warsztaty
Dzień IV
- Szkolenie teoret. i prakt. : złamanie/skręcenia/zwichnięcia, drgawki, omdlenia (osłabnięcia)/utrata przytomności, hipotermia, cukrzyca
-- Przedstawienie działań dnia następnego
-wizyta w Staży Pożarnej
Dzień V
Ćwiczenia - symulacja wypadku, współpraca z lokalną strażą pożarną, prezentacja dla szkoły lub środowiska miejskiego - uzależnione od lokalnej
organizacji-
- Podsumowanie dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
- Program edukacyjny sauna - nauczymy się, jak właściwie korzystać z sauny i jak się zrelaksować i znieść cały stres
Dzień VI
- Szkolenie teoretyczne-praktyczne z zagadnień występujących w dniach II-IV
-Wręczenie certyfikatów
Dzień VII
Wyjazd
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Jak z udziału w tym działaniu skorzystają zaangażowani w nie uczestnicy?

REZULTATY:
-wzrost wiedzy o kraju goszczącym i jego dorobku kulturowym
wzrost wiedzy uczestników z zakresu PPP
-wzrost umiejętności językowych uczestników
-realizacja szkolenia PPP dla uczestników projektu
-poznanie systemu ratownictwa kraju goszczącego
-realizacja symulowanej akcji ratowniczej

JAK Z UDZIAŁU W TYM DZIAŁANIU SKORZYSTAJĄ ZAANGAŻOWANI W NIE UCZESTNICY

-zmniejszy się ich bariera językowa N i U
-podniesie się ich samoocena N i U
-nabędą doświadczenie współpracy i współdziałania w międzynarodowej grupie N i U
-nawiążą międzynarodowe kontakty N i U
- zapoznają się z elementami systemu ratownictwa kraju goszczącego N i U
-będą potrafili wykorzystać język angielski w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia N i U
-zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków N i U
-nabędą kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe niezbędne do ich
rozwoju osobistego.N i U
-poznają system edukacyjny kraju goszczacego
- nauczą się pracować z międzynarodową grupą (jako nauczyciele-język angielski, pierwsza pomoc)N i U
-nabędą umiejętności realizacji projektów europejskich (nauczyciele)

WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ SZKÓŁ :
- spotkanie i prezentacja projektu na forum szkoły
-hospitacja zajęć lekcyjnych
-zajęcia z języka angielskiego -wspólnie z uczniami
- spotkanie z Rada Pedagogiczną i wymiana doświadczeń
-impreza zakończeniowa wspólna z uczniami szkoły i ich rodzicami
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Mobilności

L.p. Organizacja / Kraj
Przedział
odległości w
kilometrach

Czas trwania Liczba
uczestników Dofinansowanie

1 I.IS.S.S "STENIO" / Włochy 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

2 Jaunpils vidusskola / Łotwa 100-499 km 6 6 4800.00 EUR

3 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi /
Turcja 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

4
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska

500-1999 km 6 6 6471.00 EUR

Mobilność 1, Działanie (C1 - Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

I.IS.S.S "STENIO" / Włochy Litwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 2, Działanie (C1 - Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Jaunpils vidusskola / Łotwa Litwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

100-499 km 8 180.00 EUR 1440.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 3, Działanie (C1 - Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi / Turcja Litwa
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 4, Działanie (C1 - Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa)
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska Litwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 3 9

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 9 275.00 EUR 2475.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3996.00 EUR
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Budżet działania
Kategorie budżetu Dofinansowanie

Podróż 8995.00 EUR

Wsparcie indywidualne 14076.00 EUR

Szczegółowy opis działań (C2)
Obszar Typ działania

Edukacja szkolna Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Tytuł działania

Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.

Organizacja wiodąca Organizacje uczestniczące

I.IS.S.S "STENIO"

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku
Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
Jaunpils vidusskola
Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija

Okres początkowy Czas trwania Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

03-2019 6 Włochy
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Opis działania
Prosimy opisać przebieg, metodologię oraz oczekiwane rezultaty działania.-
Jak zostanie to powiązane lub włączone do zwykłych działań zaangażowanych szkół?-

Każde spotkanie międzynarodowe ma taka samą formę:
1) aktywności związane z poznaniem zwyczajów, kultury i ciekawostek kraju goszczącego
2) zajęcia z języka angielskiego przygotowane przez szkołę goszczącą
3) zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
4) spotkania z organizacją działająca w obszarze ratownictwa
5) symulacja wypadku z udziałem miejscowej straży pożarnej(lub podobnej instytucji)
Zajęcia będą miały charakter aktywizujący, wykorzystane zostaną wykład, pokaz, ćwiczenia instruktażowe, TIK, symulacja sytuacji zagrożenia
Koordynatorzy i n-le omówią dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu, dokonają podsumowania 1 etapu projektu, w razie potrzeby
wdrożą działania naprawcze.
Dzień I
- Spotkanie z dyrektorem szkoły i personelem
-Nauczyciele Omówienie działań projektowych-
- Zapoznanie ze szkołą i jej ofertą edukacyjną
-Prezentacja szkół , państw i elementów kultury (na forum szkoły, jako włączenie do działań szkół)- podobnie we wszystkich szkołach)
-Uczniowie wizytują szkołę i mają zaj. z j. ang. .-
-Zwiedzanie Termini Imerese : spacer wąskimi uliczkami starego miasta. Wizyta w muzeum i głównych zabytkach miasta.
Dzień II
- Szkolenie teoret i prakt z podstawowych czynności ratujących życie: ocena miejsca zdarzenia, ocena wstępna u poszkodowanego, RKO, AED,
Rany - krwotoki
- Podsumowanie szkolenia w formie testu
- Przedstawienie działań dnia następnego
-Zwiedzamy zabytki Palermo Palazzo dei Normanni (kaplica Palathin) - Teatro al Massimo - arabsko-normański Tour -Pyszne, pyszne jedzenie
uliczne.
Dzień III
- Szkolenie teoret i prakt z podstawowych czynności ratujących życie: zadławienie, podtopienie, wywiad wstępny-sample, ból w klatce piersiowej,
udar mózgu, pozycja boczna
- Podsumowanie szkolenia w formie testu z dni II-III
- Przedstawienie działań dnia następnego
-Zajęcia z j.ang.
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-Spotkanie z przedstawicielami lokalnej sekcji Departamentu Ochrony Ludności
-Zwiedzanie CefalùKatedra - The Roman Wash House - Muzeum Mandralisca (Antonello da Messina) - Stare Miasto - The Seafront
Dzień IV
- Szkolenie teoret i prakt z dalszych zagadnień ratujących życie: złamanie/skręcenia/zwichnięcia, drgawki, omdlenia (osłabnięcia)/utrata
przytomności, hipotermia, cukrzyca
-Przedstawienie działań dnia następnego
-Spotkanie z lokalną komendą policji miejskiej
- Spacer po MonrealeThe Cathedral – The Closister
Dzień V
- Wspólne ćwiczenia - symulacja wypadku, we współpracy z lokalną strażą pożarną, pokaz dla szkoły lub środowiska miejskiego - uzależnione od
lokalnej organizacji-
- Podsumowanie dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
- Wizyta w Caccamo
Dzień VI
-Spotkanie z lokalnymi władzami, kim jesteśmy i co robimy na Sycylii.
-Spotkanie ze społ. szkolną - czego nauczyliśmy się podczas tego pobytu.
-Raport z wykonanych czynności, ewaluacja spotkania
-Przyjęcie pożegnalne
Dzień 7 wyjazd
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Jak z udziału w tym działaniu skorzystają zaangażowani w nie uczestnicy?

REZULTATY:
-wzrost wiedzy o kraju goszczącym i jego dorobku kulturowym
wzrost wiedzy uczestników z zakresu PPP
-wzrost umiejętności językowych uczestników
-realizacja szkolenia PPP dla uczestników projektu
-poznanie systemu ratownictwa kraju goszczącego
-realizacja symulowanej akcji ratowniczej

JAK Z UDZIAŁU W TYM DZIAŁANIU SKORZYSTAJĄ ZAANGAŻOWANI W NIE UCZESTNICY

-zmniejszy się ich bariera językowa N i U
-podniesie się ich samoocena N i U
-nabędą doświadczenie współpracy i współdziałania w międzynarodowej grupie N i U
-nawiążą międzynarodowe kontakty N i U
- zapoznają się z elementami systemu ratownictwa kraju goszczącego N i U
-będą potrafili wykorzystać język angielski w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia N i U
-zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków N i U
-nabędą kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe niezbędne do ich
rozwoju osobistego.N i U
-poznają system edukacyjny kraju goszczacego
- nauczą się pracować z międzynarodową grupą (jako nauczyciele-język angielski, pierwsza pomoc)N i U
-nabędą umiejętności realizacji projektów europejskich (nauczyciele)

WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ SZKÓŁ :
- spotkanie i prezentacja projektu na forum szkoły
-hospitacja zajęć lekcyjnych
-zajęcia z języka angielskiego -wspólnie z uczniami
- spotkanie z Rada Pedagogiczną i wymiana doświadczeń
-impreza zakończeniowa wspólna z uczniami szkoły i ich rodzicami
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Mobilności

L.p. Organizacja / Kraj
Przedział
odległości w
kilometrach

Czas trwania Liczba
uczestników Dofinansowanie

1 Jaunpils vidusskola / Łotwa 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

2 Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija / Litwa 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

3 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi /
Turcja 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

4
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska

500-1999 km 6 6 6471.00 EUR
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Mobilność 1, Działanie (C2 - Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Jaunpils vidusskola / Łotwa Włochy

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

52 / 114PL

 

 

 
Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 2, Działanie (C2 - Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija / Litwa Włochy

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 3, Działanie (C2 - Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi / Turcja Włochy

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

54 / 114PL

 

 

 
Podróż 

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 4, Działanie (C2 - Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska Włochy

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 3 9

Budżet mobilności



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

55 / 114PL

 
Wsparcie indywidualne 

 
 

 

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 9 275.00 EUR 2475.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3996.00 EUR

Budżet działania
Kategorie budżetu Dofinansowanie

Podróż 10435.00 EUR

Wsparcie indywidualne 14076.00 EUR

Szczegółowy opis działań (C3)
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Obszar Typ działania

Edukacja szkolna Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Tytuł działania

Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja

Organizacja wiodąca Organizacje uczestniczące

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku
Jaunpils vidusskola
Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija
I.IS.S.S "STENIO"

Okres początkowy Czas trwania Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

06-2019 6 Turcja
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Opis działania
Prosimy opisać przebieg, metodologię oraz oczekiwane rezultaty działania.-
Jak zostanie to powiązane lub włączone do zwykłych działań zaangażowanych szkół?-

TURCJA
Dzień I
- Przyjazd na miejsce szkolenia
- Zwiedzanie Szkoły i Ankary
- Spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych tematów podczas prowadzenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy-
Zapoznanie ze szkołą i jej ofertą edukacyjną
-prezentacja szkół , państw i elementów kultury (na forum szkoły, jako włączenie do działań szkół)- podobnie we wszystkich szkołach))
Dzień II
- Sprawdzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z pierwszego spotkania na Litwie w formie testu pisemnego,
omówienie podstawowych objawów adekwatnych do uszkodzenia ciała
- Odgrywanie scenek medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady
Pierwszej Pomocy: pozycja boczna bezpieczna, RKO u niemowląt i noworodków, zadławienia
- Podsumowanie całego dnia szkolenia, omówienie najważniejszych aspektów medycznych podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
osobom poszkodowanym
- Przedstawienie działań dnia następnego
-Dzień kultury tureckiej, spotkanie z młodzieżą i ich rodzicami, tureckie potrawy, turecki taniec, tureckie stroje(włączenie do działań szkół)
Dzień III
- Odgrywanie scenek medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady
Pierwszej Pomocy: ocena miejsca zdarzenia, ocena wstępna poszkodowanego, działania na AED,
- Odgrywanie scenek medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady
Pierwszej Pomocy: podtopienie, wywiad wstępny-sample, ból w klatce piersiowej, udar mózgu, rany - krwotoki
- Podsumowanie całego dnia szkolenia, omówienie najważniejszych aspektów powtórzonych zagadnień z II i III dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
- Zwiedzanie Muzeum Ataturka
Dzień IV
- Odgrywanie scenek medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady
Pierwszej Pomocy: złamanie/skręcenia/zwichnięcia, drgawki, omdlenia (osłabnięcia)/utrata przytomności, hipotermia, cukrzyca
- Odgrywanie scenek medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady
Pierwszej Pomocy: oparzenia, udar cieplny, odwodnienie, silna reakcja alergiczna, dopalacze i narkotyki
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- Podsumowanie całego dnia szkolenia, omówienie najważniejszych aspektów powtórzonych zagadnień z II-IV dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
- zwiedzanie Muzeum Straży Pożarnej
Dzień V
Międzynarodowa Olimpiada Pierwszej Pomocy: test wiedzy + zadania praktyczne
-
Dzień VI
-Zwiedzanie Instytutu Symulacji Trzęsień Ziemi
- Podsumowanie I etapu projektu, przedstawienie w formie prezentacji wyników Międzynarodowej Olimpiady Pierwszej Pomocy oraz
zaprezentowanie krótkich filmików działań międzynarodowych grup medycznych
-Impreza pozegnalna
-Wręczenie certyfikatówI
Dzień VII

Wyjazd
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Jak z udziału w tym działaniu skorzystają zaangażowani w nie uczestnicy?

REZULTATY:
-wzrost wiedzy o kraju goszczącym i jego dorobku kulturowym
wzrost wiedzy uczestników z zakresu PPP
-wzrost umiejętności językowych uczestników
-realizacja szkolenia PPP dla uczestników projektu
-poznanie systemu ratownictwa kraju goszczącego
-realizacja symulowanej akcji ratowniczej

JAK Z UDZIAŁU W TYM DZIAŁANIU SKORZYSTAJĄ ZAANGAŻOWANI W NIE UCZESTNICY

-zmniejszy się ich bariera językowa N i U
-podniesie się ich samoocena N i U
-nabędą doświadczenie współpracy i współdziałania w międzynarodowej grupie N i U
-nawiążą międzynarodowe kontakty N i U
- zapoznają się z elementami systemu ratownictwa kraju goszczącego N i U
-będą potrafili wykorzystać język angielski w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia N i U
-zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków N i U
-nabędą kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe niezbędne do ich
rozwoju osobistego.N i U
-poznają system edukacyjny kraju goszczacego
- nauczą się pracować z międzynarodową grupą (jako nauczyciele-język angielski, pierwsza pomoc)N i U
-nabędą umiejętności realizacji projektów europejskich (nauczyciele)

WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ SZKÓŁ :
- spotkanie i prezentacja projektu na forum szkoły
-hospitacja zajęć lekcyjnych
-zajęcia z języka angielskiego -wspólnie z uczniami
- spotkanie z Rada Pedagogiczną i wymiana doświadczeń
-impreza zakończeniowa wspólna z uczniami szkoły i ich rodzicami
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Mobilności

L.p. Organizacja / Kraj
Przedział
odległości w
kilometrach

Czas trwania Liczba
uczestników Dofinansowanie

1 I.IS.S.S "STENIO" / Włochy 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

2 Jaunpils vidusskola / Łotwa 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

3 Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija / Litwa 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

4
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska

500-1999 km 6 6 6471.00 EUR

Mobilność 1, Działanie (C3 - Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

I.IS.S.S "STENIO" / Włochy Turcja

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 2, Działanie (C3 - Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Jaunpils vidusskola / Łotwa Turcja

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 3, Działanie (C3 - Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija / Litwa Turcja
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 4, Działanie (C3 - Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja)
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska Turcja

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 3 9

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 9 275.00 EUR 2475.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3996.00 EUR
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Budżet działania
Kategorie budżetu Dofinansowanie

Podróż 9755.00 EUR

Wsparcie indywidualne 14076.00 EUR

Szczegółowy opis działań (C4)
Obszar Typ działania

Edukacja szkolna Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Tytuł działania

Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa

Organizacja wiodąca Organizacje uczestniczące

Jaunpils vidusskola

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku
Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija
I.IS.S.S "STENIO"

Okres początkowy Czas trwania Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

10-2019 6 Łotwa
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Opis działania
Prosimy opisać przebieg, metodologię oraz oczekiwane rezultaty działania.-
Jak zostanie to powiązane lub włączone do zwykłych działań zaangażowanych szkół?-

ŁOTWA
Dzień I
- Przyjazd na miejsce szkolenia
- Zwiedzanie Szkoły i okolicy na Łotwie
- Spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych tematów podczas prowadzenia szkolenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy
exskursja w średniowiecznym zamku Jaunpils + średniowieczna kolacja
Dzień II
- Szkolenie teoretyczne z podstaw prawnych kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej
pomocy
- Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego: ocena poszkodowanego, badanie wstępne i zaopatrywanie poszkodowanego (zajęcia
teoretyczno-praktyczne)
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
-ognisko i łotewski taniec i pieśń w Karātavkalni - starożytna sceneria

Dzień III
- Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego: postępowanie w urazach – zaopatrywanie poszkodowanego z obrażeniami ciała
(zajęcia teoretyczno-praktyczne)
- Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego: wstrząs – rozpoznanie i postępowanie (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
wycieczka do Rygi - Muzeum Pożarnictwa, Muzeum Medycyny, Anatomicum.
Dzień IV
- Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym: podstawy ratownictwa taktycznego (zajęcia
teoretyczno-praktyczne)
- Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym: działania ratownicze w warunkach Policji (zajęcia
teoretyczno-praktyczne)
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
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- Przedstawienie działań dnia następnego
Dzień V
- Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych: hipotermia, odmrożenia i podstawy ratownictwa w górach (zajęcia teoretyczno-
praktyczne)
- Kwalifikowana pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych: podtopienie, utonięcie i ratownictwo w wodzie, oparzenia oraz zatrucia (zajęcia
teoretyczno-praktyczne)
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
-symulacja wypadku we współpracy z lokalną Strażą pożarną
Dzień VI
- Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy: postępowanie z dzieckiem w stanie zagrożenia życia (zajęcia teoretyczno-
praktyczne)
- Dziecko i kobieta w ciąży w kwalifikowanej pierwszej pomocy: kobieta w ciąży i nagły poród (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
-Ewaluacja spotkania
-Impreza pożegnalna
-Wręczenie certyfikatów
-Podsumowanie spotkania na Łotwie
Dzień VII
Wyjazd
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Jak z udziału w tym działaniu skorzystają zaangażowani w nie uczestnicy?

-REZULTATY:
-wzrost wiedzy o kraju goszczącym i jego dorobku kulturowym
wzrost wiedzy uczestników z zakresu PPP
-wzrost umiejętności językowych uczestników
-realizacja szkolenia PPP dla uczestników projektu
-poznanie systemu ratownictwa kraju goszczącego
-realizacja symulowanej akcji ratowniczej

JAK Z UDZIAŁU W TYM DZIAŁANIU SKORZYSTAJĄ ZAANGAŻOWANI W NIE UCZESTNICY

-zmniejszy się ich bariera językowa N i U
-podniesie się ich samoocena N i U
-nabędą doświadczenie współpracy i współdziałania w międzynarodowej grupie N i U
-nawiążą międzynarodowe kontakty N i U
- zapoznają się z elementami systemu ratownictwa kraju goszczącego N i U
-będą potrafili wykorzystać język angielski w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia N i U
-zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków N i U
-nabędą kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe niezbędne do ich
rozwoju osobistego.N i U
-poznają system edukacyjny kraju goszczacego
- nauczą się pracować z międzynarodową grupą (jako nauczyciele-język angielski, pierwsza pomoc)N i U
-nabędą umiejętności realizacji projektów europejskich (nauczyciele)

WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ SZKÓŁ :
- spotkanie i prezentacja projektu na forum szkoły
-hospitacja zajęć lekcyjnych
-zajęcia z języka angielskiego -wspólnie z uczniami
- spotkanie z Rada Pedagogiczną i wymiana doświadczeń
-impreza zakończeniowa wspólna z uczniami szkoły i ich rodzicami
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Mobilności

L.p. Organizacja / Kraj
Przedział
odległości w
kilometrach

Czas trwania Liczba
uczestników Dofinansowanie

1 I.IS.S.S "STENIO" / Włochy 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

2 Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija / Litwa 100-499 km 6 6 4800.00 EUR

3 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi /
Turcja 2000-2999 km 6 6 6240.00 EUR

4
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska

500-1999 km 6 6 6471.00 EUR

Mobilność 1, Działanie (C4 - Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

I.IS.S.S "STENIO" / Włochy Łotwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 2, Działanie (C4 - Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija / Litwa Łotwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

100-499 km 8 180.00 EUR 1440.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 3, Działanie (C4 - Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi / Turcja Łotwa
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 4, Działanie (C4 - Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa)
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku / Polska Łotwa

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 3 9

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 9 275.00 EUR 2475.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3996.00 EUR
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Budżet działania
Kategorie budżetu Dofinansowanie

Podróż 9675.00 EUR

Wsparcie indywidualne 14076.00 EUR

Szczegółowy opis działań (C5)
Obszar Typ działania

Edukacja szkolna Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

Tytuł działania

Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska

Organizacja wiodąca Organizacje uczestniczące

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
Jaunpils vidusskola
Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija
I.IS.S.S "STENIO"

Okres początkowy Czas trwania Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

06-2020 6 Polska
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Opis działania
Prosimy opisać przebieg, metodologię oraz oczekiwane rezultaty działania.-
Jak zostanie to powiązane lub włączone do zwykłych działań zaangażowanych szkół?-

Dzień I
- Przyjazd na miejsce szkolenia
- Zapoznanie ze szkołą i jej ofertą edukacyjną
-prezentacja szkół , państw i elementów kultury (na forum szkoły),spotkanie z władzami miasta i Powiatu, zwiedzanie Izby Pamięci w Kaliszu
Pomorskim
- Spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych tematów podczas prowadzenia szkolenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy
-popołudnie z rodzinami goszczącymi
Dzień II
- Omówienie najważniejszych aspektów podczas wykonywania scenek medycznych
- Wyjazd do PSP Drawsko Pomorskie, poznanie wyposażenia i zakresu działania Straży
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
-zajęcia z języka angielskiego
Dzień III
- Wyjazd do Straży Morskiej w Szczecinie
- Ćwiczenia scenek medycznych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
Dzień IV
Ćwiczenia scenek medycznych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
-wspólne zajęcia sportowe lub ćwiczenia na Poligonie Drawskim(alternatywne, uzależnione od planów wojska)
Dzień V
- Międzynarodowa Olimpiada Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Podsumowanie całego dnia szkolenia
- Przedstawienie działań dnia następnego
- wspólne ognisko
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Dzień VI
-Symulacja wypadku-współpraca ze Strażą Pożarną
- Podsumowanie projektu, przedstawienie w formie prezentacji, wręczenie zaświadczeń, certyfikatów, rozdanie nagród
- Spotkanie pożegnalne wraz z rodzicami
Dzień VII wyjazd
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Jak z udziału w tym działaniu skorzystają zaangażowani w nie uczestnicy?

REZULTATY:
-wzrost wiedzy o kraju goszczącym i jego dorobku kulturowym
wzrost wiedzy uczestników z zakresu PPP
-wzrost umiejętności językowych uczestników
-realizacja szkolenia PPP dla uczestników projektu
-poznanie systemu ratownictwa kraju goszczącego
-realizacja symulowanej akcji ratowniczej

JAK Z UDZIAŁU W TYM DZIAŁANIU SKORZYSTAJĄ ZAANGAŻOWANI W NIE UCZESTNICY

-zmniejszy się ich bariera językowa N i U
-podniesie się ich samoocena N i U
-nabędą doświadczenie współpracy i współdziałania w międzynarodowej grupie N i U
-nawiążą międzynarodowe kontakty N i U
- zapoznają się z elementami systemu ratownictwa kraju goszczącego N i U
-będą potrafili wykorzystać język angielski w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia N i U
-zrozumieją różnorodność europejskich kultur i języków N i U
-nabędą kompetencje społeczne, obywatelskie i międzykulturowe niezbędne do ich
rozwoju osobistego.N i U
-poznają system edukacyjny kraju goszczacego
- nauczą się pracować z międzynarodową grupą (jako nauczyciele-język angielski, pierwsza pomoc)N i U
-nabędą umiejętności realizacji projektów europejskich (nauczyciele)

WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ SZKÓŁ :
- spotkanie i prezentacja projektu na forum szkoły
-hospitacja zajęć lekcyjnych
-zajęcia z języka angielskiego -wspólnie z uczniami
- spotkanie z Rada Pedagogiczną i wymiana doświadczeń
-impreza zakończeniowa wspólna z uczniami szkoły i ich rodzicami



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

78 / 114PL

 

 

 

 
Podróż 

Mobilności

L.p. Organizacja / Kraj
Przedział
odległości w
kilometrach

Czas trwania Liczba
uczestników Dofinansowanie

1 I.IS.S.S "STENIO" / Włochy 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

2 Jaunpils vidusskola / Łotwa 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

3 Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija / Litwa 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

4 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi /
Turcja 500-1999 km 6 6 5560.00 EUR

Mobilność 1, Działanie (C5 - Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

I.IS.S.S "STENIO" / Włochy Polska

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności
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Wsparcie indywidualne 

 

 

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 2, Działanie (C5 - Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Jaunpils vidusskola / Łotwa Polska

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 3, Działanie (C5 - Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska)
Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija / Litwa Polska



Konkurs wniosków 2018 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA229 - Projekty Współpracy szkół

Numer identyfikacyjny formularza KA229-E1A0E4E7 Termin złożenia (czas brukselski, Belgia) 21 Mar 2018 12:00:00

81 / 114PL

 

 
Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

 

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR

Mobilność 4, Działanie (C5 - Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska)
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Podróż 

 
Wsparcie indywidualne 

Organizacja / Kraj Kraj, w którym będzie się odbywać wydarzenie

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi / Turcja Polska

Liczba uczestników Liczba osób towarzyszących (włączając
nauczycieli towarzyszących uczniom)

Całkowita liczba uczestników i osób
towarzyszących

6 2 8

Budżet mobilności

Przedział odległości w kilometrach Liczba uczestników Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie w
ramach kosztów podróży

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Liczba uczestników Czas trwania na uczestnika (dni) Dofinansowanie na uczestnika Całkowite dofinansowanie dla
uczestników

6 6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Liczba osób towarzyszących Czas trwania na osobę
towarzyszącą (dni)

Dofinansowanie na osobę
towarzyszącą

Całkowite dofinansowanie dla
osób towarzyszących

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Całkowite dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 3360.00 EUR
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Budżet działania
Kategorie budżetu Dofinansowanie

Podróż 8800.00 EUR

Wsparcie indywidualne 13440.00 EUR
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Harmonogram
Prosimy wymienić wszystkie działania projektowe (spotkania, wydarzenia itp.) oraz podać przybliżony czas ich rozpoczęcia. Prosimy pamiętać, że
Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem zostaną wymienione w tej tabeli automatycznie po utworzeniu ich w dedykowanej im
sekcji formularza: Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami
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Identy
fikator Typ działania Okres rozpoczęcia Opis

P1 09-2018

1) Upowsz. informacji o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu (
uczniowie, rodzice, władze samorządowe, inst. współpracujące).
2)Powołanie zesp. projektowego (min. skład :koordynator, nauczyciel
odpowiedzialny za szkolenie z zakresu I pomocy, nauczyciel języka
angielskiego, nauczyciel-informatyk ).
3)Sporządzenie regulaminu rekrutacji uczniów do projektu oraz uczestnictwa
w wymianie uczniów.(Powołanie komisji rekrutacyjnej, uwzględnienie
utworzenia listy podstawowej i listy rezerwowej, sposobu odwołania się od
decyzji
4)Rekrutacji uczniów
5) przygotowanie projektu umowy pomiędzy partnerami
6)Założenie strony www projektu.
7) założenie grupy na facebook
8) utworzenie kącika Erasmusa w szkole
9) przygotowanie się uczniów i nauczycieli do wyjazdu na Litwę (prezentacje
o szkole, mieście ,państwie)
Rezultaty:
1) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2) nabór uczestników
3) Projekt umowy
4) strona internetowa
5) Kącik Erasmusa w szkole
6) prezentacje uczniów

C1 Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów 10-2018 Pierwsze spotkanie szkoleniowo-kulturowe Litwa

P2 10-2018
1)Ewaluacja pierwszego spotkania międzynarodowego i wnioski.
2) Promocja działań projektowych - informacje na stronie internetowej,
artykuł w prasie
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3) zajęcia z języka angielskiego
4) zajęcia z zakresu biologii, fizyki, medycyny -jak funkcjonuje nasze ciało ,
spotkanie ze specjalistą
Rezultaty:
1)Ewaluacja pierwszego spotkania na Litwie
2)Raport z pierwszego spotkania
3) artykuły w prasie

P3 11-2018

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa .
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy .
3) Zbieranie materiałów na temat historii ratownictwa i znaczenia dla
społeczeństwa , praca nad prezentacją i filmem , umieszczenie informacji na
stronach projektu i FB,
4) Nawiązanie współpracy z jednostkami ratowniczymi, strażą pożarną,
uczelniami wyższymi, itp
5) Spotkanie grupy z przedstawicielami wybranej instytucji ( Straż Pożarna,
Oddział Ratowniczy, Jednostka Wojskowa ( każda szkoła uzgadnia ze
współpracującym partnerem)
6) Raport ze spotkania umieszczony na stronie projektu (w języku
angielskim, prezentacja lub film)
Rezultaty:
1) Raport ze spotkania
2) Prezentacje i filmy -

P4 12-2018

1) samodzielna praca uczniów nad słownictwem z języka angielskiego, tekst
z nabytej wiedzy ( przygotowuje szkoła litewska)
2) opracowanie zebranego materiału(historia ratownictwa) w postaci
prezentacji lub filmu , opracowanie w języku angielskim,
3) Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
4) kampania bezpieczeństwa - jak uniknąć wypadków zimą? (wystawa,
prezentacja, filmiki itp, wykorzystanie języka angielskiego)
5) udostępnienie materiałów (wystawa, strona internetowa itp)
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Rezultaty:
1)Prezentacja ,film na temat historii ratownictwa
2)Kampania bezpieczeństwa wystawa, prezentacja, filmiki itp, wykorzystanie
języka angielskiego)

P5 01-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa 2 godz.
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ( 4 godz.)
3) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych n/t udzielania
pierwszej pomocy :
Turcja – RKO u dorosłych ,Litwa- RKO u niemowląt, Łotwa – złamania
otwarte, Polska – ciało obce
W treści:
• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
• Udzielenie pierwszej pomocy
Materiały w języku narodowym i w języku angielskim
4) Pokaz udzielania pierwszej pomocy na terenie szkoły
5) Ewaluacja po pierwszym etapie projektu .
Rezultaty:
1) prezentacje n/udzielania pierwszej pomocy
2) Raport ewaluacyjny po I etapie projektu

P6 02-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) Promocja działań projektowych - informacje na stronie internetowej,
artykuł w prasie
Rezultat:
artykuł w prasie

P16 02-2019 1) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
2) Artykuł w prasie

C2 Krótkoterminowe wymiany grup 03-2019 Drugie spotkanie szkoleniowo-kulturowe. Włochy.
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uczniów

P7 03-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) Wizyta w organizacji związanej z ratownictwem (szkoły samodzielnie
decydują, np Czerwony Półksiężyc, Szkoła wyższa, szpital itp -Polska -
Wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie , zapoznanie z ratownictwem na
morzu
4) Reportaż z wizyty umieszczony na stronie projektu (język angielski)
5) udział zespołu we wsparciu lokalnej imprezy ( impreza szkolna,miejska,-
do wyboru przez szkołę)
Rezultaty:
reportaż z wizyty w języku angielskim

P8 04-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) Nakręcenie filmu w języku narodowym z napisami w języku angielskim
Turcja – RKO u dorosłych ,Litwa- RKO u niemowląt, Łotwa – złamania
otwarte, Polska – ciało obce
W treści:
• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
• Udzielenie pierwszej pomocy
Wymiana materiałów
4)Pokazy umiejętności dla społeczeństwa : szkoła, przedszkole, organizacje
pozarządowe, świetlice,
Wykorzystanie lokalnych wydarzeń
Rezultaty:
-upublicznienie filmu
-pokazy dla społeczności

P9 05-2019 1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
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słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) kampania bądź bezpieczny na wodzie(wystawa, prezentacja, filmiki itp,
wykorzystanie języka angielskiego)
Rezultaty:
-kampania bądź bezpieczny na wodzie

C3 Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów 06-2019 Trzecie spotkanie szkoleniowo -kulturowe Turcja

P10 06-2019 1) Ewaluacja spotkania
2) Ewaluacja II etapu projektu
3) Raport ze spotkania w Turcji

P11 09-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa 2 godz.
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ( 4 godz.)
3) Przygotowanie prezentacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy :
Turcja – trzęsienie ziemi
Łotwa – wypadek komunikacyjny
Litwa – wisielec
Polska – topielec
4)Ćwiczenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
5) Pokazy umiejętności na terenie szkoły
Rezultaty:
Pokazy umiejętności

C4 Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów 10-2019 Czwarte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Łotwa

P12 10-2019
1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa 2 godz.
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ( 4 godz.)
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3) Praca nad filmem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
4) Przygotowania do spotkania na Łotwie

P13 11-2019

1) Podsumowanie spotkania na Łotwie
2)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa .
3) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
4) wizyta w instytucji związanej z ratownictwem
5) artykuł w prasie

P14 12-2019

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa 2 godz.
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ( 4 godz.)
3) Nakręcenie filmu w języku narodowym z napisami w języku angielskim
4) Wymiana materiałów
5

P15 01-2020

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) Pokazy umiejętności dla społeczeństwa : szkoła, przedszkole, organizacje
pozarządowe, świetlice,Wykorzystanie lokalnych wydarzeń
Rezultaty ;
-pokazy dla społeczności

P19 03-2020

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) wizyta w instytucji związanej z ratownictwem (Stacja Ratownictwa,
Jednostka Straży Pożarnej itp.)
4) Reportaż z wizyty w języku angielskim

P17 04-2020
1)Opracowanie rezultatów projektu (słownictwo specjalistyczne)
2) praca nad grą z wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
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3) Przygotowanie testów językowych z zakresu pierwszej pomocy,
przygotowanie się do spotkania podsumowującego projekt w Polsce.
4) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

P18 05-2020

1)Zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa
2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
3) przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego oraz pierwszej
pomocy przedmedycznej

C5 Krótkoterminowe wymiany grup
uczniów 06-2020 Piąte spotkanie szkoleniowo-kulturowe Polska

P20 06-2020
1)przygotowanie do spotkania międzynarodowego
2) realizacja spotkania
3) Ewaluacja spotkania

P21 07-2020 Opracowanie materiałów projektowych, umieszczenie na platformie,

P22 08-2020 ewaluacja projektu,
Sporządzenie raportu końcowego
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Koszty specjalne

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami

L.p. Organizacja Kraj organizacji

Liczba
uczestnikó
w projektu
ze
specjalnymi
potrzebami

Opis i uzasadnienie Dofinansow
anie(EUR)

Łącznie         0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne
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L.p. Organizacja Kraj organizacji Opis i uzasadnienie Dofinansowa
nie(EUR)

1
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11
Wrzesnia 2001 Roku

Polska

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież
ochronna są niezbędne do
przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult
Airway Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) –
50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) –
50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube –
500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO
75% wynosi 2300

2300.00 EUR

2 Jaunpils vidusskola Łotwa
Przedstawione materiały, sprzęt, odzież
ochronna są niezbędne do
przeprowadzenia zajęć z Pierwszej

2300.00 EUR
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Pomocy Przedmedycznej oraz
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult
Airway Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) –
50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) –
50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube –
500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300

Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO
75% wynosi 2300

3 Kelmes rajono Kraziu Zygimanto
Liauksmino gimnazija Litwa

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież
ochronna są niezbędne do
przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult
Airway Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120

2300.00 EUR
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Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) –
50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) –
50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube –
500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO
75% wynosi 2300

4 Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi Turcja

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież
ochronna są niezbędne do
przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult
Airway Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) –
50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) –
50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60

2300.00 EUR
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Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube –
500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300

Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO
75% wynosi 2300

5 I.IS.S.S "STENIO" Włochy

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież
ochronna są niezbędne do
przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult
Airway Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) –
50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) –
50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube –
500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700

2300.00 EUR
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Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO
75% wynosi 2300

Łącznie       11500.00
EUR
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Kontynuacja
Po zakończeniu działań projektowych, w jaki sposób zamierzają Państwo ocenić, czy cele projektu
zostały osiągnięte?

1) poprzez przeprowadzenie egzaminu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej otrzymamy
informację o poziomie przyswojonej wiedzy przez uczestników ( zdawalność na poziomie min 85%)
2) poprzez realizację testu z języka angielskiego uzyskamy wiedzę o tym, w jaki sposób podniósł się
poziom wiedzy uczniów ( przyrost umiejętności u 100 % uczestników bezpośrednich)- przyrost
wiedzy z języka angielskiego
3) pozytywna Informację zwrotną od uczestników szkoleń i pokazów - wywiad w środowisku ,
4) liczba wejść na stronę internetową projektu (min. 3000)
5) stopniem popularności aplikacji telefonicznej
6) liczbą wejść na filmiki z zakresu pierwszej pomocy
7) zainteresowanie społeczności w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w
szkołach i organizacjach ( długofalowe- liczba zaproszeń)
8) poprzez ocenę uczestników odnoszącą się do wiedzy, umiejętności, kontaktów z rówieśnikami.
9) pozytywna ocena informacji zwrotnej od partnerów-instytucji i organizacji współpracujących na
temat realizowanych działań
10) wzrost liczby uczniów w uczestnictwie działań grupy medicalTeam

W jaki sposób udział w tym projekcie przyczyni się do rozwoju zaangażowanych szkół w dłuższej
perspektywie? Czy planują Państwo wykorzystywać wyniki projektu lub kontynuować wdrażanie
wybranych działań po zakończeniu projektu?

1)szkoły podejmą rozwijanie działalności medicalTeamów i staną się inspiratorem podobnych
działań w swoich krajach
2) uczniowie i nauczyciele podejmą współpracę w kolejnych projektach, co wpłynie na rozwój
działań edukacyjnych oraz rozwój społeczny w tym przeciwdziałaniu rasizmowi, ksenofobii
3) planujemy podjąć realizację projektu e-twinning
4) planujemy realizację wspólnego projektu służącemu podnoszeniu umiejętności nauczycieli job
shadowing oraz K1
5)szkoły opracują Europejski Plan Rozwoju Szkoły
6) planujemy wykorzystać doświadczenie szkół partnerskich i wzmocnić szkoły w procesie
nauczania języka angielskiego
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Prosimy opisać Państwa plany dotyczące upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektu.
W jaki sposób będą Państwo promować rezultaty swojego projektu w ramach partnerstwa,
wśród lokalnych społeczności i w szerszym otoczeniu? Jakie są główne grupy docelowe, z
którymi chcieliby Państwo podzielić się swoimi rezultatami?

-

Czy istnieją inne grupy lub organizacje, które skorzystają z Państwa projektu? Prosimy wyjaśnić,
w jaki sposób.

-

PP - pierwsza pomoc
Cel upowszechniania rezultatów :
1) wzrost umiejętności udzielenia PP wśród szeroko pojętego społeczeństwa( dzieci , młodzieży,
dorosłych)
2) wzrost wiedzy na temat zagrożeń (na drodze, na wodzie, w górach , na wycieczkach)
3) promowanie uczenia się j. ang. oraz uwidacznianie korzyści z posiadania umiejętności
komunikowania się w zglobalizowanym świecie
4) promowanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze ratownictwa
5) zachęcanie do podejmowanie kształcenia w zakresie PP
6) Wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji — Zmiana
postawy/opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów
7) Upowszechnianie roli Unii Europejskiej we wspieraniu kształcenia i uzyskiwania nowych
kompetencji przez uczestników projektu
Odbiorcy :
1) Uczestnicy projektu ( U i nauczyciele), ich rodziny
2) Uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie
3) Pośredni uczestnicy projektu - U innych szkół ,przedszkoli, organizacji
4) Instyt. i org. współpracujące w ramach projektu ( np. Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe)
5) Organy prowadzące szkół
6) Odbiorcy materiałów na stronie projektu i platformie rezultatów Erasmus+ ( szkoły w Europie,
świecie, Komisja Europejska)
7) Władze lokalne
8) Inne szkoły w Polsce i Europie zainteresowane realizacją podobnego projektu
Rezultaty: w sekcji opis projektu.
Terminy: zgodnie z harmonogramem projektu. Odp. koordynator z każdej szkoły. Nadzór pełni
koordynator projektu.
Sposoby upowszechniania:
1) Przekaz bezpośredni ustny :
a) W szkole – zebrania U, nauczycieli ,rodziców
b) Zorganizowanie Dnia Erasmusa+ ( np. podczas Dni Otwartych szkoły), prezentacja projektu
podczas Dni Otwartych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim(organ prow.-Polska)
2) media zew. – artykuły do prasy ( zg. z harmonogramem)
3) szkolenia i pokazy skierowane do U przedszkoli, szkół, organizacji społecznych zgodnie z
harmonogramem
4) w każdym kraju przeprowadzimy symulację wypadku z uczestnictwem drużyn ratowniczych-w
miejscu publicznym z udziałem zaproszonych obserwatorów w tym władz lokalnych
5) Strona www projektu - bieżące umieszczanie informacji o działaniach oraz prezentacji i filmów
instruktażowych, FB
6) Poprzez materiały , które umieścimy na platformie rezultatów Erasmusa+ (na otwartych
licencjach)
7) logo Unii Europejskiej i informacji o źródle dofinansowania projektu we wszystkich materiałach
Skorzystają szkoły i org. w których będziemy przeprowadzać szkolenia i pokazy, organizacje
współpracujące -szkoły wyższe, straże pożarne itp, które będą mogły promować swoją pracę,
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budować pozytywny wizerunek, wspierać realizację naszego projektu, mogą pozyskiwać przyszłych
studentów i pracowników. Uczelnie wyższe zaangażowane w realizację projektu, szpitale i ośrodki
zdrowia skorzystają poprzez budowanie pozytywnego wizerunku instytucji współpracującej ze
szkołą w celu kształcenia przyszłych, być może międzynarodowych ratowników)
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Podsumowanie budżetu projektu

Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 36000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 117404.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 11500.00 EUR

Całkowita kwota dofinansowania 164904.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami
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L.p. Typ działania
Całkowite
dofinansowanie
w ramach
kosztów podróży

Koszty
nadzwyczajne
związane z
wysokimi
kosztami
podróży
(najbardziej
oddalone
regiony i
terytoria
zamorskie)

Całkowite
dofinansowanie
w ramach
wsparcia
indywidualnego

Całkowita kwota
dofinansowania
w ramach
wsparcia
językowego

Dofinansowanie

C1 Krótkoterminowe
wymiany grup uczniów 8995.00 EUR 0.00 EUR 14076.00 EUR 0.00 EUR 23071.00 EUR

C2 Krótkoterminowe
wymiany grup uczniów 10435.00 EUR 0.00 EUR 14076.00 EUR 0.00 EUR 24511.00 EUR

C3 Krótkoterminowe
wymiany grup uczniów 9755.00 EUR 0.00 EUR 14076.00 EUR 0.00 EUR 23831.00 EUR

C4 Krótkoterminowe
wymiany grup uczniów 9675.00 EUR 0.00 EUR 14076.00 EUR 0.00 EUR 23751.00 EUR

C5 Krótkoterminowe
wymiany grup uczniów 8800.00 EUR 0.00 EUR 13440.00 EUR 0.00 EUR 22240.00 EUR

Łącznie   47660.00 EUR 0.00 EUR 69744.00 EUR 0.00 EUR 117404.00 EUR

Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami
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L.p. Opis i uzasadnienie Dofinansowanie

Łącznie   0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne
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L.p. Opis i uzasadnienie Dofinansowanie

1

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież ochronna są
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult Airway
Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) – 50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) – 50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO 75% wynosi
2300

2300.00 EUR

2

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież ochronna są
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult Airway
Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) – 50

2300.00 EUR
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Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) – 50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300

Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO 75% wynosi
2300

3

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież ochronna są
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult Airway
Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) – 50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) – 50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60

2300.00 EUR
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Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO 75% wynosi
2300

4

Przedstawione materiały, sprzęt, odzież ochronna są
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult Airway
Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) – 50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) – 50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300

Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO 75% wynosi
2300

2300.00 EUR

5
Przedstawione materiały, sprzęt, odzież ochronna są
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej oraz Kwalifikowanej Pierwszej

2300.00 EUR
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Pomocy.
Manekin do nauki Intubacji Deluxe Difficult Airway
Trainer – 9000
Maska krtaniowa (3 szt.) – 120
Rurka intubacyjna z mankietem (10 szt.) – 50
Rurka intubacyjna bez mankietu (10 szt.) – 50
Zestaw jednorazowych rurek Guedela – 35
Rurka nosowo-gardłowa ( szt.) – 60
Uchwyt do rurek intubacyjnych (2 szt.) – 40
Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 500
Ssak mechaniczny ręczny – 300
Nosze typu deska – 700
Laryngoskop – 400
Szyny zestaw 4 szt. – 60
Szyna na miednicę – 410
Rurka krtaniowa – 300
Koszuli czerwone sztuk 24 - 764
RAZEM 12789, w przybliżeniu 3067 EURO 75% wynosi
2300

Łącznie   11500.00 EUR

Budżet dla Organizacji
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Organizacja Kraj organizacji Dofinansowanie

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia
2001 Roku (942379736) Polska 40184.00 EUR

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi (932454308) Turcja 31220.00 EUR

Jaunpils vidusskola (947074536) Łotwa 31140.00 EUR

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija (931823129) Litwa 30460.00 EUR

I.IS.S.S "STENIO" (949168281) Włochy 31900.00 EUR

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Im. Pamieci Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia 2001 Roku

Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 12000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 25884.00 EUR

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 2300.00 EUR

Łącznie 40184.00 EUR

Sehit Ertan Akgul Anadolu Lisesi
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Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 6000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 22920.00 EUR

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 2300.00 EUR

Łącznie 31220.00 EUR

Jaunpils vidusskola

Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 6000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 22840.00 EUR

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 2300.00 EUR

Łącznie 31140.00 EUR

Kelmes rajono Kraziu Zygimanto Liauksmino gimnazija
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Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 6000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 22160.00 EUR

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 2300.00 EUR

Łącznie 30460.00 EUR

I.IS.S.S "STENIO"

Kategorie budżetu Dofinansowanie

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 6000.00 EUR

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami 23600.00 EUR

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 0.00 EUR

Koszty nadzwyczajne 2300.00 EUR

Łącznie 31900.00 EUR
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Streszczenie projektu
Prosimy przedstawić krótki opis projektu. Prosimy pamiętać, że ta sekcja [lub jej część] może zostać
wykorzystana przez Komisję Europejską, Agencję Wykonawczą lub Narodowe Agencje w ich
publikacjach. Informacje zostaną również umieszczone na Platformie upowszechniającej rezultaty
programu Erasmus +.

Prosimy o jasny i precyzyjny opis, w którym należy uwzględnić co najmniej następujące zagadnienia:
informacje o projekcie; cele projektu; liczbę i profil uczestników; opis działań; metodologię
wykorzystywaną w realizacji projektu; krótki opis przewidywanych rezultatów i oddziaływania
projektu oraz potencjalne korzyści długoterminowe. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji,
podany opis zostanie upubliczniony.

Mając na uwadze przyszłą publikację na Platformie upowszechniającej rezultaty projektów
Erasmus+, należy pamiętać, że pełny opis (streszczenie) rezultatów projektu będzie wymagany na
etapie złożenia raportu. Postanowienia dotyczące płatności końcowej określone w umowie będą
związane z dostępnością takiego opisu.

Pomysłodawcą projektu BE AWAR FOR YOUR FUTURE są uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim
działający jako grupa MedicalTeam. Chcą doskonalić swoje umiejętności, móc działać na
płaszczyźnie międzynarodowej posługując się językiem angielskim , a jednocześnie dzielić się
wiedzą w swoim środowisku i w środowisku europejskim. Partnerami są szkoły z Turcji, Litwy, Łotwy
i Włoch, które wyraziły zainteresowanie kształceniem umiejętności Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej i Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, powołaniem podobnych zespołów w
swoich szkołach oraz rozwijaniem kompetencji społecznych i kulturowych. W projekcie będzie
uczestniczyć 120 uczniów w wieku 14-19 lat. Projekt obejmuje trzy obszary : kulturowo – społeczny,
językowy oraz Pierwszą Pomoc Przedmedyczną. Główne zadania przypadną zespołowi
MedicalTeam, który będzie wspierać instruktora ratownictwa w szkoleniach powołanych grup
ratowniczych. Podczas krótkich wymian transnarodowych odbędą szkolenia w zakresie pierwszej
pomocy w grupach międzynarodowych. Działania będą wspierane przez lokalne organizacje
działające w obszarze ratownictwa we wszystkich krajach. Elementem każdego ze spotkań będzie
symulacja wypadku lub katastrofy oraz uczestnictwo w nim zespołów ratowniczych. W okresach
między spotkaniami międzynarodowymi uczniowie będą kształcić swoje umiejętności oraz dzielić się
wiedzą poprzez pokazy i szkolenia organizowane dla lokalnych szkół , przedszkoli, organizacji
społecznych i lokalnej władzy. Istotną częścią projektu są kampanie na rzecz bezpieczeństwa (np.
na wodzie, w górach, w gospodarstwie rolnym ). W obszarze językowym uczniowie będą podnosić
swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego połączonego ze
specjalistycznym słownictwem medycznym , będą posługiwać się językiem angielskim podczas
ćwiczeń ratowniczych. Wykorzystamy również możliwości kształcenia na odległość. Projekt
obejmuje również zadania z zakresu historii, kultury, medycyny. Rezultaty takie jak prezentacje, filmy
instruktażowe, plakaty, słownik wielojęzyczny , gra internetowa, aplikacja na telefon, będą opierały
się na pracy z językiem angielskim. Uczniowie zbiorą materiały na temat historii i kultury swoich
państw, w szczególności zajmą się historią ratownictwa oraz opisem systemu ratowniczego w
swoich krajach. Do realizacji projektu zostaną włączone m.in. takie organizacje jak: Państwowa
Straż Pożarna w Drawsku Pomorskim, Akademia Morska w Szczecinie, Straż Pożarna w Termini
Imerese we Włoszech, Departament Obrony Ludności w Palermo, Czerwony Krzyż w Turcji, Instytut
ds. Trzęsień Ziemi w Ankarze, AFAD , Oddział Ratowniczy Szpitala Miejskiego w Kelme, Straż
Pożarna w Kelme, Straż Pożarna w Jaunpils. Po zakończeniu projektu działania zespołów
ratowniczych w szkołach będą kontynuowane, zaś wytworzone materiały będą wspomagały pracę
szkoleniową.
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Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski. Tłumaczenie może zostać
upublicznione, jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji.

The originators of a project called BE AWAR FOR YOUR FUTURE are students from Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku.
They belong to the MedicalTeam group. These students aim to improve their skills, be able to work
internationally using English language and also share their knowledge both in their and European
environment. Our partners are schools from Turkey, Lithuania, Latvia and Italy, which have
expressed their interest in educating themselves in Pre-medical and Advanced First Aid. What is
more, they would also like to create similar groups to MedicalTeam in their schools and develop
social and cultural competences. There will be 120 students participating in the project, aged
between 14 and 19 years. The project consists of three sections: sociocultural, linguistic and
concerning Pre-medical First Aid. The MedicalTeam will be in charge of main tasks by supporting life
saving's instructor in trainings with established rescue groups. During short, transnational exchanges
first aid trainings will be held in international groups. Actions will be supported by local organizations,
which work in the field of life saving in all countries. The element of every meeting will be an accident
or disaster simulation, including participation of rescue groups. In periods between international
meetings students will develop their skills and share their knowledge by presenting their abilities
during trainings organised for local schools, kindergartens, social organisations and local authority. A
meaningful part of the project is running campaigns for safety (e.g. on the water, in the mountains, in
homesteads). In the linguistic field students will improve their competencies by taking part in English
classes providing specialist, medical vocabulary. English language will also be required to be used
during trainings. The project covers also tasks from the areas of history, culture, medicine. Results
such as presentations, orientation films, posters, multilingual dictionary, mobile app (from the area of
medical rescue and expertise of specialised English language- made with assistance of Institute of
Technology Marine Academy In Szczecin), will be based on work with English. Students are going to
gather materials on history and culture of their countries, in particular they are going to deal with the
history and description of rescue systems in their countries. They will enhance their IT competences
by preparing materials promulgating the results. We are going to base on experiences of Italian and
Turkish school, including long-distance education. Basing on our partner’s experiences we are going
to develop the eTwinning Project. After the project’s second stage the competition covering the
knowledge of pre-medical first aid is going to be carried out and at project’s termination the one
covering the qualified first aid. To implement the program the organisations such as : State Fire
Department in Drawsko Pomorskie, Marine Academy In Szczecin, Fire Department In Termini
Imerese In Italy, Department of Defense In Palermo, Red Cross In Turkey, Institute of Earthquakes In
Ankara, Rescue Unit from Hospital In Kelme, Fire Department In Kelme, Fire Department In Jaunpils
are going to be included. Teachers and various other audience groups would benefit from the Project
as well. After the project’s termination operation of school’s rescue units will be continued and the
produced materials will assist further training.
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Załączniki
 
Maksymalna liczba załączników wynosi 10, maksymalny rozmiar wszystkich załączników to 10240 kB.

 
Prosimy pobrać Oświadczenie, wydrukować dokument, a następnie, po podpisaniu przez
przedstawiciela lub przedstawicieli prawnych wnioskodawcy, załączyć do niniejszego wniosku.

Nazwa pliku Rozmiar
pliku (kB)

Oświadczenie_str1.jpg 673

 
Prosimy załączyć wszystkie inne właściwe dokumenty.

Nazwa pliku Rozmiar
pliku (kB)

Oświadczenie_str2.jpg 476

Pełnomocnictwo dla dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim.pdf 176

Program szkolenia ZSP Kalisz Pom..pdf 5,990

Całkowity rozmiar (kB) 7,315
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Lista kontrolna
 
Przed złożeniem formularza wniosku do Narodowej Agencji, prosimy upewnić się, że:

Spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wymienione w Przewodniku po programie Erasmus+
(Programme Guide).

wszystkie właściwe pola we wniosku zostały wypełnione. 
Wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma

siedzibę. Obecnie wybraną NA jest: PL01 (POLSKA)

Należy również pamiętać o następujących kwestiach:
 
Wyłącznie szkoły, przedszkola i ośrodki prowadzące szkoły mogą uczestniczyć w Projektach
Współpracy szkół. W zależności od kraju, w którym szkoła jest zarejestrowana, obowiązuje specjalna
definicja kwalifikujących się szkół. Definicja lub lista rodzajów instytucji uprawnionych jest
opublikowana na stronie internetowej każdej Narodowej Agencji.
 
Przed złożeniem wniosku prosimy upewnić się, czy wszystkie uczestniczące szkoły są uprawnione w
swoich krajach.
Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i każdego partnera muszą zostać
umieszczone w Portalu Użytkownika (więcej informacji znajduje się w części C Przewodnika po
programie "Informacje dla wnioskodawców").

Uwaga o ochronie danych

 
Wniosek o dofinansowanie będzie przetwarzany elektronicznie. Wszelkie dane osobowe (takie jak
nazwiska, adresy, CV, itd.) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie
dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.: do celów oceny
wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków, do
zarządzania administracyjnymi i finansowymi aspektami projektu, jeśli uzyska dofinansowanie, oraz do
upowszechniania rezultatów przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych programu
Erasmus+. W odniesieniu do ostatniego punktu, osoby kontaktowe zostaną poproszone o wyrażenie
jednoznacznej zgody.
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych
oraz metod ich przetwarzania, należy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie
prywatności załączonym do niniejszego formularza
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Wyrażam zgodę na zastosowanie zapisów uwagi o ochronie danych

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

