
 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

 

 

 

,,Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły” o nr 2020-1-PMU-3268 w ramach projektu, 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER. Udział w Projekcie 

jest bezpłatny.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Organizacją wysyłającą uczniów do Rumunii w 

ramach Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce, ul. Szkolna 2  17-123 Rudka, 

gimnazjumwrudce@vp.pl .  

Partnerem Projektu jest Scoala Gimnaziala, Comuna Gura Vitioarei, Strada Principala 197,107305 

Gura Vitioarei, scola_gura_vitioarei@yahoo.com , Rumunia. 

 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów komunikacji w języku angielskim, 

poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury Europy oraz doskonalenie umiejętności pracy 

zespołowej. 

  

Harmonogram dwutygodniowego pobytu podczas pierwszej mobilności: 

 

 

Date Activity 

MONDAY/PONIEDZIAŁEK 

20.09.2021 

Welcome to our school!/Witamy w naszej 

szkole! 

Visiting the surroundings/Zwiedzamy 

najbliższą okolicę . 

TUESDAY/WTOREK 

21.09.2021 

Preparing the presentations of the 

projects/Przygotowujemy prezentacje o krajach 

współpracujących w projekcie. 

Visiting the nearest town Valenii de 

Munte/Zwiedzamy najbliższe miasto Valenii de 

Munte.  

Visiting the museum of Nicolae Iorga, famous 

romanian historian who lived  at the turn of the 

XIX and XX centuries Zwiedzamy Muzeum 

Nicolae Iorga, sławnego historyka 

rumuńskiego żyjącego na przełomie XIX i XX 

wieku.  

Visiting the museum ,,Muzeul Natura Vaii 

Teleajenului”/Zwiedzamy muzeum 
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przyrodnicze,,Muzeul Natura Vaii 

Teleajenului”. 

Sport activities/ zajęcia sportowe. 

WEDNESDAY/ŚRODA 

22.09.2021 

Projects presentations/Prezentujemy 

przygotowane materiały o Polsce i Rumunii. 

Visiting the museum of minerals and 

gemstones- Muzeul Flori de Mina in Cheia/ 

Zwiedzamy muzeum minerałów i kamieni 

szlachetnych- Muzeul Flori de Mina w Cheia. 

 Visiting the Cheia and Suzana Monasteries/ 

Wizyta w klasztorach Cheia i Suzana. 

THURSDAY/CZWARTEK 

23.09.2021 

Visit to Salt Mine – Slanic/Zwiedzamy 

kopalnię soli - Slanic . 

Sports competitions/Konkurencje sportowe. 

Creative activities: music and art./ Zajęcia 

kreatywne; muzyczno -plastyczne. 

FRIDAY/PIĄTEK 

24.09.2021 

Pottery workshop/Warsztaty garncarskie. 

Arriving to Ploiesti  

-Visiting the Palace of Culture : antropology 

and anatomy museum, aquarium 

-Clock Museum 

-Orthodox church od st. Antonio del Mare/ 

Wyjazd do Ploiesti  

-wizyta w Pałacu Kultury : muzeum 

antropologiczne, anatomiczne, akwarium 

-Muzeum Zegarów 

-Cerkiew św. Antoniego del Mare 

 

 

SATURDAY/SOBOTA 

25.09.2021 

Trip to Peles Castle and Dino Park/Wycieczka 

do zamku Peles Castle oraz do parku 

dinozaurów. 

SUNDAY/NIEDZIELA 

26.09.2021 

Trip to Bucharest/Wycieczka do Bukaresztu. 

-Botanical Garden/ Ogród Botaniczny. 

-The Cathedral of the Salvation of the 

Romanian Nation/ Katedra Ocalenia Narodu 

Rumuńskiego. 

-The Palace of Parliament/ Budynek 

Parlamentu. 

-Walking to The Old Town of Bucharest/ 

Spacer po Starym Mieście. 

SECOND WEEK 

MONDAY/PONIEDZIAŁEK 

27.09.2021 

“Step-in!”-workshop with improving theatre 

games (developing spontaneity and 

teamwork)/Warsztaty teatralne rozwijające 

spontaniczność i współpracę w grupie. 

How to motivate yourself-(motivational 



therapy)/Terapia motywacyjna- “Jak 

zmotywować siebie”. 

Football match/ Mecz piłki nożnej. 

TUESDAY/WTOREK 

28.09.2021 

 

Visit to a neighboring school in Poiana 

Copaceni/ Wizyta w sąsiedniej szkole w Poiana 

Copaceni 

“Intercultural cooperation-“Let’s have fun 

together!”/Współpraca międzykulturowa- 

“Bawmy się razem!” 

Cooperative Approach to Crafts- “Let’s get 

handy”/Wspólne podejście do rzemiosła 

“Weźmy się za ręce!” 

Collecting pictures, souvenires and ideas that 

express our feelings about staying- teamwork/ 

Segregowanie zdjęć, pamiątek i pomysłów 

wyrażających nasze odczucia związane z 

pobytem- praca w grupach.  

WEDNESDAY/ŚRODA 

29.09.2021 

 

“Welcome to our village”/Odwiedzamy 

pobliską szkołę w Bughea de Jos. 

Painting on the glass/ Malowanie na szkle. 

THURSDAY/CZWARTEK 

30.09.2021 

Cooking/Warsztaty kulinarne. 

Paiting on clay/ Malowanie na glinianych 

tabliczkach. 

FRIDAY/PIĄTEK 

1.10.2021 

Romanian cultures and traditions 

(old,respected people from the village are 

invited to talk about their lifestyle)/Tradycja i 

kultura rumuńska (opowieści miejscowych 

seniorów o ich życiu). 

 

Saying “Good-bye”/Pożegnanie. 
 

*Harmonogram może ulec zmianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


