,,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 tygodniowego pobytu podczas drugiej mobilności 29.05.2022r-04.06.2022r.

DATE
SUNDAY/NIEDZIELA
29.05.2022r.
MONDAY/PONIEDZIAŁEK
30.05.20022r.

TUESDAY/WTOREK
31.05.2022r.

WEDNESDAY/ŚRODA
01.06.2022r.

THURSDAY/CZWARTEK
02.06.2022r.

ACTIVITY
We set off on our journey/ Wyruszamy w
podróż.
Welcome to our school! Integration / Witamy w
naszej szkole!Integracja.
Visiting the nearest church, cemetery and the
surroundings ./ Zwiedzamy okolicę (pobliski
cmentarz i kościół).
Integrating sports games and activities/
Integrujące gry i zabawy sportowe.
The trip to the Black Sea/.Wycieczka nad Morze
Czarne:
Walk on the beach, admiring the views/Spacer
po plaży, podziwianie widoków.
Artistic classes on the beach- painting on glass/
Zajęcia artystyczne na plaży- malowanie na
szkle.
Walk on the beach/Spacer po plaży.
Dolphins show at Dolphinarium Constanta./
Show z udziałem delfinów w delfinarium
Constanta.
Visit the Antropology Museum/ Zwiedzanie
muzeum antropologicznego.
Walk in the Nature Park/ Spacer w parku
natury.
Return to the motel/ Powrót do motelu.
Visit the Salt Mine in Slanic/Zwiedzanie kopalni
soli w Slanic.
Watching the movie: „From the Earth to the

Universe” in a Planetarium/ Oglądanie filmu
pt.” Z Ziemi do Wszechświata” w planetarium.
Integrating meeting with the mayor of Prahova
and local community in the town hall. Summary
the project:/ Spotkanie integracyjne z
burmistrzem gminy Prahova i z lokalną
społecznością w ratuszu miejskim.
Podsumowanie projektu:
Watching Romanian traditional dances and
listening to Romanian songs/Oglądanie
rumuoskich taoców i słuchanie rumuokich
pieśni.
Trying local dishes/ Próbowanie lokalnych
potraw.
Learning to Romanian dance/ Nauka taoca
rumuoskiego.
FRIDAY/PIĄTEK
03.06.2022r.

Pottery workshop/Warsztaty garncarskie.
Saying „Good-bye”/Pożegnanie.

SATURDAY/SOBOTA
04.06.2022r

Return home/ Powrót do domu.

