Europejskie Centrum Młodzieży przy współpracy z partnerską szkołą z Porto, oferuje możliwość
udziału w programie wymiany uczniów.
Projekt zakłada organizację projektu z tematem przewodnim, przy wykorzystaniu metod edukacji
nieformalnej. Do dnia 30.09.2019r. oczekujemy na zgłoszenia deklaracji zainteresowanych szkół w
Polsce. Zgłoszenia podane będą weryfikacji i rozmowie kwalifikacyjnej przez przedstawiciela ECM i
potwierdzone stosownymi umowami ze szkołą w Polsce, ze wskazaniem zakresu działań przyjętych do
realizacji na najbliższy rok szkolny 2019/2020.
Łączna liczba uczestników: 20 uczniów klas 8 oraz 2 nauczycieli; roboczym językiem wymiany –
angielski. Lista rezerwowa /ok 5 uczniów/

W realizacji projektu wyróżniamy V etapów - każdy z nich ważny do pomyślnej realizacji całego
przedsięwzięcia.
Faza I – Przygotowanie w kraju – październik-listopad 2019. Podczas tej fazy projektu nastąpi wybór
uczestników poprzez rozmowę kwalifikacyjną poprzedzoną ankietą deklaracji chęci uczestnictwa w
wymianie. Rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez ECM i mają na celu upewnienie się o
wysokiej motywacji kandydatów do uczestnictwa w wymianie. Uczestnicy wybierają jeden z tematów,
nad którym będą pracować przed wyjazdem i podczas wymiany. Formułują swoje oczekiwania
odnośnie pobytu w Portugalii, otrzymają szczegółowy plan pobytu. Faza I obejmuje również warsztaty
przygotowane przez ECM, mające na celu zapoznanie uczestników z tematem Projektu i
przygotowanie ich do wymiany młodzieży.
Udział w warsztatach jest obowiązkowy dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających.
Faza II – Realizacja projektu w Porto - listopad 2019 Zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin
portugalskich, wspólne zajęcia i wymiana międzykulturowa uzupełniają się wzajemnie, w celu
zapewnienia wysokiej jakości doświadczenia międzykulturowego.
Ramowy program wymiany w PORTUGALII
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Przelot do PORTO Transfer do rodzin portugalskich Spotkanie organizacyjne i
omówienie programu Obiadokolacja
Dzień 2
Śniadanie Hospitacja w portugalskiej szkole w Porto Projekt w PORTO– realizowanie projektów
edukacyjnych w terenie. Realizacja projektu edukacyjnego z rówieśnikami portugalskimi
Obiadokolacja
Dzień 3
Śniadanie Projekt w PORTO– realizowanie projektów edukacyjnych w terenie Obiadokolacja
Dzień 4 Śniadanie Projekt w BRADZE i GUIMARAES – realizowanie projektów edukacyjnych w terenie
Obiadokolacja
Dzień 5
Śniadanie Pobyt w rodzinach - weekend Obiadokolacja
Dzień 6
Śniadanie Pobyt w rodzinach - weekend Obiadokolacja

Dzień 7
Śniadanie Wykwaterowanie Hospitacja w portugalskiej szkole. Pożegnanie i podsumowanie II fazy
projektu. Transfer na lotnisko Przylot do Polski
Faza III – Przygotowanie w kraju + ewaluacja pierwszego etapu wymiany – listopad marzec 2020
Podczas tej fazy projektu nastąpi przygotowanie do przyjęcia uczniów portugalskich w Polsce. Zostaną
podane szczegółowe plany pobytu. Ponadto Faza III obejmuje również przygotowanie rewizyty.
Rodziny polskie zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uczniów z Portugalii. ECM zapewnia
zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli.
Faza IV – Realizacja projektu w Polsce – marzec lub kwiecień 2020r. (data do potwierdzenia w
porozumieniu z portugalskim partnerem)
Program ramowy:
Dzień 1
Odbiór z lotniska portugalskich uczestników Spotkanie organizacyjne i omówienie programu
Zakwaterowanie w rodzinach polskich Obiadokolacja
Dzień 2
Śniadanie Zajęcia edukacyjne w polskiej szkole Realizacja projektu edukacyjnego z rówieśnikami
portugalskimi Obiadokolacja
Dzień 3
Śniadanie Projekt w centrum Warszawy – realizacja projektów edukacyjnych Obiadokolacja
Dzień 4
Śniadanie Zajęcia edukacyjne w polskiej szkole Realizacja projektu edukacyjnego z rówieśnikami
portugalskimi Obiadokolacja
5 Śniadanie
Projekt w Łodzi. Obiadokolacja
Dzień 6
Śniadanie Pobyt u rodzin –/weekend/ Obiadokolacja
Dzień 7
Śniadanie Pobyt u rodzin –/weekend/ Obiadokolacja
Dzień 8
Śniadanie Wykwaterowanie Transfer na lotnisko Pożegnanie grupy portugalskiej Wylot do Porto
Faza V – Dalsze działania + ewaluacja całego projektu – maj-czerwiec 2020 Po zakończeniu wymiany
młodzieżowej, uczestnicy są zachęcani do refleksji na temat ich doświadczeń i dzielenia się zdobytą
wiedzą z rówieśnikami ze swojej szkoły, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w szkole. Ich
zadaniem jest przekazanie społeczności lokalnej w ciekawej formie, czego nauczyli się podczas 10
miesięcznego projektu ze szkołą w Porto. Cały projekt jest zwieńczony warsztatami ewaluacyjnymi
przeprowadzonymi przez ECM z uczniami, nauczycielami i chętnymi rodzicami.
Koszt udziału dla uczestników z Polski wynosi: I etap w Portugalii 1499zł + 30 Euro oraz II etapu w
Polsce - 450zł

Koszt projektu rozbity jest na 3 raty:
1 rata: 10.10. 2019r. – 800zł
2 rata: 20.10.2019r. – 699zł + 30Euro
3 rata: 20.02.2019r. – 450zł
Kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie w zależności od ustaleń
organizatorów!

