
,,Ponadnarodowa mobilność 
uczniów’’

Projekt POWER



 Zapobieganie problemom środowiska.

 Uświadomienie młodzieży o kluczowej roli 
środowiska naturalnego.

 Umiejętność pracy w zespole.

 Poznanie kultury i tradycji Portugalii.

 Poprawienie poziomu języka angielskiego.





Zajęcia przygotowujące do 

wyjazdu

Pierwszy etapem naszej 
pracy  było doskonalenie 
języka angielskiego, 
poznanie słownictwa 
związanego z ekologią. 
Następnie poznaliśmy  
główne problemy 
środowiska  oraz sposoby na 
ich zapobiegnięcie.



Kolejnym etapem było tworzenie 

polsko-angielskich słowniczków ekologicznych.



Na sam koniec 
merytorycznego etapu 
projektu rozmawialiśmy o 
porostach i 
zanieczyszczeniu 
powietrza. Tworzyliśmy 
plakaty opisujące ten 
problem.





Pierwszy dzień 
podróży- wszyscy w 
świetnych nastrojach 
lecieliśmy samolotem do 
Portugalii.

Niedziela 13.10.2019



Poniedziałek 14.10.2019

Tego dnia po raz 
pierwszy pojechaliśmy 
do portugalskiej szkoły. 
Uczniowie wraz 
nauczycielami zapoznali 
nas ze szkołą. Mieliśmy 
okazję spróbować 
tradycyjnych słodkości 
portugalskich.



Po powrocie ze szkoły 
pojechaliśmy na krótką 
wycieczkę po Porto. 
Udaliśmy się do stacji 
kolejowej aby zobaczyć  
słynne Azulejos -
tradycyjne płytki 
zdobiące ściany domów 
w Portugalii.



Wtorek 15.10.2019

Dzisiaj w szkole 
pracowaliśmy na 
platformie eTwinning. 
Oprócz tego mieliśmy 
lekcję na temat 
zaśmiecania oceanów.



Po ukończeniu lekcji 
udaliśmy się po raz 
kolejny zwiedzać 
miasto. Tym razem 
dotarliśmy pod 
ogromny napis Porto, 
gdzie zrobiliśmy wiele 
zdjęć.



Środa 16.10.2019

Braliśmy czynny udział 
w zajęciach, które 
oczywiście były 
prowadzone po 
angielsku. Razem z 
nowymi grupami 
tworzyliśmy razem 
wiersze na temat  
natury.



Po zajęciach udaliśmy 
się na spacer po Porto. 
Spacerowaliśmy 
uliczkami, oglądaliśmy 
zabytkowe kamienice i 
panoramę tego 
wspaniałego miasta.



Czwartek 17.10.2019

W tym dniu rano braliśmy 
udział w zajęciach 
plastycznych na temat zasady 
3R. Następnie tworzyliśmy 
plakaty przedstawiające 10 
sposobów jak możemy pomóc 
naszej planecie. 



Po zakończeniu zajęć 
udaliśmy się do 
muzeum historii 
portugalskiej. 
Dowiedzieliśmy się 
wiele o portugalskich 
podróżach morskich w 
XV wieku.



Piątek 18.10.2019

Ostatni dzień spędzony 
w szkole.  Uczniowie z 
Portugalii przygotowali 
prezentację na temat 
alternatywnych źródeł 
energii. Później  niestety 
nadszedł czas 
pożegnania.



Prosto ze szkoły 
pojechaliśmy po raz 
ostatni zwiedzać Porto. 
Tam płynęliśmy łódką 
po rzece Douro, Na sam 
koniec spacerowaliśmy 
mostem Ponte Luis I, 
spoglądając na śliczną 
panoramę miasta.



Sobota 19.10.2019

Ostatni dzień naszej 
podróży był to głównie 
lot samolotem oraz 
przejazd taksówkami. 
Niestety już w tym dniu 
musieliśmy opuścić to 
piękne miasto.



Podsumowanie wyjazdu

Ostatnim etapem pracy nad projektem było 
podsumowanie wyjazdu do Portugalii. Każdy z 
uczestników miał za zadanie  stworzyć prezentację lub 
film na określony temat związany z wyjazdem. 



Korzyści uczestnictwa w 

projekcie:

 Zwiększenie poziomu j. angielskiego poprzez 
komunikację.

 Zapoznanie się  problemami środowiska i 
metodami ich rozwiązania.

 Poznanie kultury i tradycji Portugalii.

 Umiejętność pracy w grupie.



Dodatkowa praca 

związana z projektem



Europejski Dzień Języków Obcych

W naszej szkole dnia 
26.09.2019 obchodziliśmy 
Europejski Dzień 
Języków Obcych. Odbyło 
się wiele konkurs,  a 
uczniowie i nauczyciele 
przekazali nam wiele 
informacji na temat 
krajów europejskich.



Projekt SELFIE+

Po powrocie z Portugalii 
wzięliśmy udział w 
konkursie 
organizowanym przez 
SELFIE+. Do konkursu 
zgłosiliśmy grupowe 
zdjęcie z Porto.

Ostatecznie udało nam 
się zostać laureatami 
tego konkursu.


