
Projekt Erasmus +

Erasmus+ jest to nowy program europejski na lata 2014-2020, który zaczął funkcjonować od
1 stycznia 2014 roku.
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja realizuje trzyletni projekt wielostronny, pod nazwą

„LIVE AND LEARN AT SCHOOL”, akronim projektu LAL@S. Realizujemy go wspólnie
ze szkołami z Turcji, Łotwy, Włoch i Grecji.
Cel projektu;

opracowanie  ćwiczeń  i  zajęć  lekcyjnych  które  będą  atrakcyjne  dla  młodzieży  i  łatwe  do
przyswojenia, które jednocześnie mogą służyć nauczycielom z różnych krajów jako pomoc do
wykorzystania  na lekcji.  Pomysł  powstał w związku z rosnącą liczba uczniów, którzy nie
uczęszczają na zajęcia szkolne, często kończą swoją edukację zbyt wcześnie. Według danych
Komisji Europejskiej jest to 10% procent uczniów (dane z 2012r.)

W  obrębie  projektu  będziemy  realizować  trzy  bloki  tematyczne;  matematyka,  nauki
biologiczne, język angielski.

Pierwszy wyjazd, wymiana młodzieży – Turcja

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie wraz z nauczycielami
wyjechali na wymianę młodzieży dzięki uczestnictwu w Programie Erasmus +. Uczniowie:
Paweł Strzelec z kl. 2a, Jakub Karjakin z kl. 2c, v-ce dyrektor Małgorzata Trelińska oraz
Elżbieta Suliga nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu.

23 marca 2015r. rozpoczęła się zagraniczna przygoda i wizyta w kraju partnera projektu w
miejscowości  Izmir  w  Turcji  w  szkole  Şirinyer  Anadolu  Lissie.  Na  spotkanie  przybyli
przedstawiciele  z  innych  szkół;  Zemgales  vidusskola z  Łotwy,  Liceo  Scientifico
"M.B.Mangino" z Włoch, 3rd Lyceum of Veria z Grecji.



Spotkanie  w  Turcji  przebiegało  w  dwóch  grupach  roboczych;  młodzież  uczestniczyła  w
wybranych zajęciach szkolnych oraz w zadaniach związanych z projektem, między innymi
malowanie flag narodowych pięciu krajów uczestniczących w projekcie.

Kolejną pamiątką naszego projektu i pobytu w szkole było wspólnie zasadzone drzewko koło
budynku szkolnego.



Druga grupa, czyli nauczyciele opracowywali;
- plan działań zapobiegający nieprzewidzianym sytuacjom zagrażającym realizacji projektu, 

- przygotowali  propozycje  pytań  do  ankiety  dla  uczniów  i  nauczycieli,  który  będzie
przeprowadzony po każdym spotkaniu w kraju partnera projektu, 

- ustalili przydział zadań dla każdej szkoły w obrębie projektu, 

- przedyskutowali  szczegóły budżetu oraz szczegóły przekazane przez Agencją Narodową
każdego partnera projektu, 

- wybrali logo projektu spośród pięciu przywiezionych przez każdą szkołę. W naszej szkole
Heliasz Konrad z kl. 2d wygrał konkurs na logo projektu i w nagrodę wyjeżdża do Łotwy. 

Po wspólnej pracy zwiedzaliśmy Izmir, płynęliśmy promem z jednego brzegu na 
drugi i obserwowaliśmy miasto od strony morza.



Wieczorem spacer po promenadzie i podziwianie miasta nocą.

Zwiedzanie wioski, która ma przetrwać kataklizm i zagładę.

Wycieczka do Sanktuarium Maryjnego, ostatniego miejsca pobytu Matki Boskiej na ziemi.



Zwiedzanie ruin starożytnego miasta w Efezie.

oraz dla młodzieży wizyta w Parku Natury.


