
Harmonogram działań w ramach projektu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów, pt.: Cultural 

schoolnet”(Kultura łączy szkoły) 

Lp Beginning Date Ending Date   

1 2021-09-01 2021-09-10 rekrutacja  

2 2021-09-16 2021-09-20 Indywidualne przekazanie 

uczniom decyzji o wynikach 

rekrutacji 

 

3 2021-09-21 2021-09-30 Pierwsza wymiana listów z 

uczniami hiszpańskimi 

 

4 2021-09-16 2021-09-21 Spotkanie informacyjne (dla 

Rodziców i uczniów) 

 

5 2021-09-21 2021-10-20 Kurs przygotowawczy(24h)  

6 2021-10-21  Spotkanie informacyjne przed 

wyjazdem (dla Rodziców i 

uczniów) 

 

7 2021-10-24  Wylot do Hiszpanii  

8 2021-10-25  Poznanie instytucji hiszpańskiej. 

Po oficjalnym otwarciu uczniowie 

hiszpańscy oprowadzają polskich 

uczniów po swojej placówce. 

Uczniowie przedstawiają swoją 

szkołę według wcześniej 

ustalonego programu. 

 

CPR 

RIAS 

ALTAS 

9   Prezentacje polskich uczniów 

przygotowane podczas 

zajęć przygotowawczych(w tym 

prezentacje dotyczące obiektów 

UNESCO w Polsce. 

ZS 

Police 

10   2-godzinne warsztaty 

integracyjne.(gry i zabawy mające 

na celu przełamanie lodów) 

 

ZS + 

CPR 

RIAS   

11   Warsztaty filmowe ZS 

+CPR 

RIAS 

12 2021-10-26  Dzień Muzem w  La Corunia 

Warsztaty historyczne w starej 

fortecy w La Corunii, 

Wizyta w  Tower of Herculesw ten 

sposób Hiszpanie zrealizują swoją 

prezentację dot. Obiektów 

UNESCO . 

CPR 

RIAS 



13 2021-10-26  Lekcja biologii w oceanarium. 

Uczniowie będą szukać 

odpowiedzi na pytania zwiedzając 

oceanarium. Będą także sami 

tworzyć bank pytań dla 

zwiedzających celem zwiększenia 

ich zainteresowania eksponatami 

oceanarium. Zrobią zdjęcia do 

tablicy biologicznej. 

ZS 

+CPR 

RIAS 

14 2020-10-27  Dzień literacki. 

Warsztaty w parku  J SAN 

CARLOS; 

Uczniowie prezentują twórczość  

pisarzy, których pomniki są w 

lokalnym parku, recytując 

fragmenty ich utworów. Polscy 

uczniowie zaprezentują wybrany 

przez siebie fragment sztuki 

polskiego twórcy w formie dramy. 

ZS 

+CPR 

RIAS 

 

15   Dzień pielgrzyma. 

Wizyta w Santiago Di 

Compostella, gdzie znajduje się 

kolejny obiekt UNESCO , Pilgrim 

Way.  Podzcas wspólnej podróży 

uczniowie przygotowują  quiz 

wiedzy o zwiedzanym 

obiekcie/obiektach. 

 

ZS 

+CPR 

RIAS 

 

16 2021-10-29  Dzień Reportera. 

Warsztaty podczas których 

uczniowie tworzą podsumowujące 

wszystkie działania ulotki, tablicę 

biologiczną, film 

opisujący/podsumowujący  projekt 

. 

ZS 

+CPR 

RIAS 

 

17 2021-10-30  Wyjazd polskich uczniów do 

Polski 

ZS 

Police 

 

 


