
 

 

Szkoła projektów
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej
się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób, 
przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy, wspierania inn
obywatelskiej. Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ubiegłym roku w Zespole Szkół Nr 3 zrealizowane 
ogólnokształcącego - ”Aktywny rozwój świadomości cyfrowyc
i technikum - ”Mobilność edukacyjna
 
Dla liceum ogólnokształcącego 
mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014
2020 współfinansowanego z Europejskiego 
420Wysokość przyznanego  dofinansowania z Unii Europejskiej to 170
na mobilność edukacyjną uczniów naszej szkoły i  współpracę z uczniami ze szkoły w miejscowości 
Leptokarya w Grecji. 

Realizacja projektu „Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic” 
zakończyła się w listopadzie 2022 r
z klas drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy zostali
rekrutacji, a następnie, po za
Grecji.Podczas wyjazdu uczniowie  brali udział
im możliwość poszerzenia swojej wiedzy
i realizacji zadań z wykorzystaniem technologii informacyjno

Agencja narodowa Fundacji Rozwoju Sy
69 140,00 EUR na realizację akredytowanego projektu 
technikum w ramach Programu ERASMUS+, „Mobilność 
i szkolenia zawodowe. 
 
W ramach projektu  “Mobilność edukacyjna osób
i 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych 
do uczniów  kształcących się w
żywienia i usług gastronomicznych
w stażu zagranicznym uczniowie
i doskonalili swoje umiejętności językowe. 
doświadczenie szkoleniowe, zawodowe, kulturowe i językowe.
 
 
 

                

Szkoła projektów 
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej. Celem programu jest wspieranie, w ramach uczenia 
się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób, 
przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej 

, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności 
obywatelskiej. Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ubiegłym roku w Zespole Szkół Nr 3 zrealizowane  zostały projekty unijne dla liceum 
”Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic”

edukacyjna osób”. 

Dla liceum ogólnokształcącego było to  przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa 
realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy
Wysokość przyznanego  dofinansowania z Unii Europejskiej to 170 000 zł. 

edukacyjną uczniów naszej szkoły i  współpracę z uczniami ze szkoły w miejscowości 

Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic” 
2022 roku. W dwutygodniowym wyjeździe dzieło udział 2

z klas drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy zostali
po zajęciach przygotowawczych  wraz z opiekunami

Podczas wyjazdu uczniowie  brali udział w tematycznych zajęciach oraz warsztatach, co da
im możliwość poszerzenia swojej wiedzy,doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych 
i realizacji zadań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Agencja narodowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznała również
realizację akredytowanego projektu  nr 2021-1-PL01-KA12

technikum w ramach Programu ERASMUS+, „Mobilność edukacyjna osób”

Mobilność edukacyjna osób” zorganizowano wyjazd dla
i 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych na staże zawodowe w Grecji.

kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa
żywienia i usług gastronomicznych, technik eksploatacji portów i terminali

stażu zagranicznym uczniowie i nauczyciele zdobyli praktyczne doświadczenie 
swoje umiejętności językowe. Dla wszystkich uczestników było to cenne 

doświadczenie szkoleniowe, zawodowe, kulturowe i językowe. 

 

programu jest wspieranie, w ramach uczenia 
się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób, 
przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej 

owacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności 
obywatelskiej. Realizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. („FRSE”). 

projekty unijne dla liceum 
h wśród uczniów ze Skierniewic” 

to  przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa 
realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

Funduszu Społecznego nr umowy 2021-1-PMU-
000 zł.  To środki finansowe 

edukacyjną uczniów naszej szkoły i  współpracę z uczniami ze szkoły w miejscowości 

Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic” 
ie dzieło udział 20 uczniów  

z klas drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy zostali wyłonieni w procesie 
wraz z opiekunami wyjechali  do 

w tematycznych zajęciach oraz warsztatach, co dało 
,doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych  

komunikacyjnej. 

również dotację  w wysokości 
KA121-VET-000018585 dla 

edukacyjna osób”, w  sektorze Kształcenie 

” zorganizowano wyjazd dla  31 uczniów 
Grecji. Projekt skierowany był 
technik hotelarstwa, technik 

technik eksploatacji portów i terminali. Dzięki udziałowi 
praktyczne doświadczenie zawodowe 

wszystkich uczestników było to cenne 



 

 
 
Obecnie w Zespole Szkół Nr 3 
ERASMUS+ nr umowy 2022
edukacyjna osób”. Wysokość 
uczniów  klas czwartych Technikum
której odbędzie praktyki zawodowe.
 
Projekt ma celu wspieranie mobilności uczniów i
na europejskim rynku pracy oraz
Wspierających rozwiązania zwiększające przejrzystość i
oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i
w stażu zagranicznym uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i
umiejętności językowe. Udział w
 

Najważniejsze! Dla beneficjentów
pobytu oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych pokrywa organizator projektu.

                

Zespole Szkół Nr 3 realizowany jest kolejny projektu dla Technikum z 
2022-1-PL01-KA121-VET-000056835, akcja kluczowa 

. Wysokość uzyskanego dofinansowania 54 789,00 EUR. W ramach projektu 28 
klas czwartych Technikum  weźmie udział w 14 dniowej zagranicznej mobilności w trakcie 

której odbędzie praktyki zawodowe. 

ranie mobilności uczniów i absolwentów, w placówkach oświatowych 
europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych ro

rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych 
niające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

stażu zagranicznym uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i
umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwia im przejście od etapu nauki do

la beneficjentów udział w projekcie Erasmus+ jest bezpłatny. Koszt wyjazdu, 
pobytu oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych pokrywa organizator projektu.

 

dla Technikum z Programu 
, akcja kluczowa 1: „Mobilność 

dofinansowania 54 789,00 EUR. W ramach projektu 28 
weźmie udział w 14 dniowej zagranicznej mobilności w trakcie 

placówkach oświatowych 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. 

uznawalność kwalifikacji zawodowych 
ustawicznego. Dzięki udziałowi 

stażu zagranicznym uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje 
etapu nauki do zatrudnienia. 

jest bezpłatny. Koszt wyjazdu, 
pobytu oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych pokrywa organizator projektu. 


