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Projekt PO WER „Ponadnarodowa
mobilność uczniów” to przygoda
edukacyjna, z której skorzystali nasi
uczniowie realizując podstawę
programową w trakcie
międzynarodowych aktywności
w Budapeszcie. Udział w projekcie
umożliwił m.in. podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów (od VI
klasy szkoły podstawowej) poprzez
wspólne zajęcia merytoryczne
z rówieśnikami z innego kraju UE.
Wyjazd zagraniczny był również
świetnym sposobem na wyrównywanie
edukacyjnych i społecznych szans
uczestników.



Nasza przygoda z projektem PO WER „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” rozpoczęła się od wizyty przygotowawczej
w Budapeszcie, na której omówiono szczegółowy jej program,
a dyrektorzy szkoły polskiej i węgierskiej - Panie Patrycja
Stefanowska i Judit Gal podpisały umowę o współpracy. Doszło
również do spotkania z przedstawicielami lokalnych władz
partnerskiej dzielnicy Kobanya, w której znajduje się biorąca
udział w projekcie węgierska Szkoła im. Józefa Bema.



W ramach Projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych, m.in. językowych,
kulturowych, cyfrowych i organizacyjnych podczas których realizowali
następujące zadania:
• projektowali koszulki, bluzy i kapelusze z logotypami projektu, w których

prezentowali się podczas pobytu,
• pisali listy w języku angielskim do kolegów ze szkoły partnerskiej, które

zostały przekazane podczas wizyty przygotowawczej w Budapeszcie,
tworzyli prezentacje i filmy dotyczące własnego regionu oraz powiązań
polsko – węgierskich.

• odbyli wycieczkę do Krakowa gdzie uczestniczyli w zajęciach kulturowych
oraz poznawali kuchnię węgierską.



Dzień pierwszy



Realizacja projektu mobilności rozpoczęła się od samego dojazdu 

do stolicy Węgier.

Budapeszt przywitał nas piękną, upalną pogodą. Zmęczeni 

podróżą, ale pełni entuzjazmu z niecierpliwością oczekiwaliśmy na  

spotkanie z  rówieśnikami. 



Dzień drugi



Pierwszego dnia doszło do spotkania z uczniami, Panią dyrektor oraz 
nauczycielami węgierskiej szkoły. Uczniowie obu krajów zapoznali się ze 
sobą podczas gier i zabaw językowych, rozmów na temat 
zainteresowań, pasji i planów na przyszłość.



Ważnym momentem była wizyta w X Dzielnicy partnerskiej miasta Jarosławia- Kőbánya, gdzie 
spotkaliśmy się z władzami Ratusza.



Grupa odwiedziła także pierwsze miejsca w ramach programu kulturowego m.in. Muzeum Historii. Dzień 
zakończył się pyszną kolacją z tradycyjnymi potrawami  kuchni węgierskiej, oczywiście w towarzystwie 
naszych rówieśników ze szkoły partnerskiej. 



Dzień trzeci



Kolejny dzień upłynął na równie intensywnej pracy i poznawaniu nowego kraju. Realizowaliśmy podstawę
programową, dlatego rozwijanie kompetencji matematycznych znalazło się w harmonogramie naszych działań.

Sporządzenie listy produktów, wyjazd do Wielkiej Hali Targowej, szacowanie kosztów, przeliczanie waluty,
wszystko po to, by na szkolnym pikniku przygotować typowo węgierskie danie jak Hungarian goulash soup, ale
również Vietnamese spring rolls i delicious pancakes.





Wieczorem natomiast Budapeszt oczarował wszystkich podczas rejsu po Dunaju.



Dzień czwarty



W kolejnym dniu mobilności obcowaliśmy z historią zarówno Węgier, jak i Polski. Uczyliśmy się tańców, 
tworzyliśmy piękne lokalne ozdoby oraz prezentację na temat powiązań węgiersko – polskich.



Niezwykle istotna jest 
również integracja 
młodzieży, więc 
wieczorem udaliśmy 
się na kręgle. Było 
dużo świetnej zabawy, 
pozytywnej energii, a 
co najważniejsze  
doskonalenie swoich 
umiejętności 
językowych.



Dzień piąty



Od rana piękne słońce, błękitne niebo i jak zwykle pełne pozytywnych emocji zajęcia z naszymi przyjaciółmi z 
Węgier, którzy specjalnie dla nas zorganizowali międzynarodową olimpiadę sportową. Celem imprezy było 
popularyzowanie oraz poznawanie różnych form sportowych, za równo węgierskich jak i polskich a także 
propagowanie zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.



Dużym zainteresowaniem cieszył się również wyjazd do Muzeum Iluzji gdzie nic nie jest takie, jak się 
wydaje.



Dzień szósty



W ostatnim dniu przed powrotem do Polski uczestniczyliśmy w zajęciach merytorycznych podczas  
zwiedzania stolicy. Połączone one były z wyszukiwaniem i odkrywaniem miejsc, które mają znaczenie dla 
obu narodów. Budapeszt to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miast w Europie.  



Dzień siódmy – powrót do kraju.



Ostatnie pożegnania, wręczanie certyfikatów uczestnictwa, pakowanie się i podróż do domu.
Moc wrażeń, niezapomniane chwile, wspaniała przygoda, nowe doświadczenia, zdobyta wiedza, wspomnienia 
i zawarte przyjaźnie, które pozostaną z nami na zawsze.
Mobilność zakończyła się, ale jeszcze wiele działań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu przed 
nami.



Wyjazd umożliwił uczniom naszej szkoły 
przełamanie barier językowych,  a także 
wzbogacił ich wiedzę o kulturze  i historii 

Węgier. Uczestnicy projektu poznali 
wspaniałych ludzi, nawiązali nowe 

przyjaźnie, które pozostaną z nimi na 
długo.


