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Scenariusz lekcji   
do wykorzystania na godzinach wychowawczych w klasach 1-3 Technikum  

i Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach 

 

Temat: Erasmus+: europejski program mobilności młodzieży 

Cele:  

1. Zapoznanie uczniów z ideą programu Erasmus+; 

2. Pogłębienie wiedzy na temat możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu; 

3. Wzmacnianie poczucia dumy z własnego kraju jako członka Unii Europejskiej;  

4. Wzmacnianie poczucia dumy z przynależności do społeczeństwa Zespołu Szkół Elektrycznych, 

realizatora projektów unijnych; 

5. Kształtowanie idei tolerancji i otwartości wobec kultury innych krajów Europy; 

Metody i formy pracy: 

1. Mini  wykład/pogadanka; 

2. Interaktywna praca w grupach;  

3. Dyskusja; 

4. Prezentacja multimedialna; 

Materiały: 

1. Komputer z dostępem do internetu i rzutnik lub pracownia komputerowa; 

2. Arkusze pytań do quizu dla grup, (załącznik1); 

3. Prezentacja multimedialna w internecie; w/g podanych stron 

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna 

Przebieg zajęć: 

Nr Etap lekcji Materiały/ źródło Czas 

trwania 

1. Czynności porządkowe, 

sprawdzenie listy obecności, 

podanie tematu zajęć; 

 5 min. 

2. Krótkie wprowadzenie na 

temat: Co to jest program 

Erasmus+? 

https://erasmusplus.org.pl/strony-

informacyjne/informacje-o-programie/ 

5 min. 

3. Nauczyciel dzieli klasę na 

grupy 5-6 osobowe i 

przeprowadza krótki quiz na 

temat programu. Uczniowie 

wyszukują informacje o 

programie w internecie 

telefony komórkowe lub pracownia 

komputerowa, arkusze quizu dla grup 

(ksero) w/g  załącznika1.  

 

Strona internetowa do wyszukiwania 

informacji: 

https://erasmusplus.org.pl 

15 min. 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/
https://erasmusplus.org.pl/
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4. Nauczyciel przeprowadza 

dyskusję na temat programu 

Przykładowe pytania do dyskusji: 

1. Czy chciałbyś uczestniczyć w 

akcjach programu Erasmus+, 

jeśli tak, to dlaczego? 

2. Czego można się nauczyć 

wyjeżdżając na mobilność 

zagraniczną ? 

3. Czy uczniowie mogą 

zainicjować temat projektu, 

jeśli tak, to w ramach której 

Akcji programu? 

 

10 min. 

5. Nauczyciel prezentuje stronę 

obecnie realizowanego 

projektu 

 https://pzcs.eu/   

(link na stronie szkolnej) 

 

4 min. 

6. Nauczyciel prezentuje 

szkolny profil 

społecznościowy Facebook 

związany z projektami 

Erasmus+ 

https://www.facebook.com/erasmusZSE 4 min. 

7. Podsumowanie lekcji  i 

zachęcenie do zgłaszania 

własnych pomysłów do 

wychowawców klas, 

ewentualnie do szkolnego 

koordynatora projektu 

 

 2 min. 

Opracowała: Bożena Legenc, koordynator projektów Erasmus+: 2018-1-PL01-KA202-050924, 

POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874, POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000128,  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pzcs.eu/
https://www.facebook.com/erasmusZSE
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Załącznik 1  (dla ucznia) 

Grupa:______________ 

 

 

Pyt. 

nr. 
Pytanie Punkty: 0/1 

1 

Gdzie znaleźć informacje na temat programu Erasmus+? 

Podaj adres strony. 

 

Odpowiedź:  

 

 

2 

Ile sektorów obejmuje program Erasmus+? 

 

Odpowiedź: 

 

3 

W ilu Akcjach mogą brać udział uczniowie technicznych szkół średnich? 

Wymień sektory i akcje. 

 

Odpowiedź:  

 

 

 

 

4 

Jak długo może trwać wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Akcji 1  

sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe? 

 

Odpowiedź:  

 

5 

W jakich dniach odbywają się Ogólnoświatowe Dni Erasmusa w 2019 r? 

 

Odpowiedź:  

 

6 

Czemu służy Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+? 

 

Odpowiedź:  

 

 

7 

Gdzie można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące składania 

wniosków? 

 

Odpowiedź:  

 

 

8 

Czego dotyczy Akcja 2 sektora:  Kształcenie i szkolenia zawodowe? 

 

Odpowiedź:  

 

 

9 

Wymień kraje, z którymi nasza szkoła obecnie realizuje projekt partnerstwa 

strategicznego. 

 

Odpowiedź:  

 

 

10 

Gdzie znaleźć link do strony projektu realizowanego w naszej szkole? 

 

Odpowiedź: . 
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Załącznik 1a, (dla nauczyciela, odpowiedzi)  

 

 

Pyt. 

nr. 
Pytanie Punkty: 0/1 

1 

Gdzie znaleźć informacje na temat programu Erasmus+? 

Podaj adres strony:  

 

Odpowiedź: https://erasmusplus.org.pl 

 

2 

Ile sektorów obejmuje program Erasmus+? 

 

Odpowiedź: 6 

 

3 

W ilu Akcjach mogą brać udział uczniowie technicznych szkół średnich? 

 

Odpowiedź: w 6 

Edukacja szkolna, Akcja2, 

Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja1, Akcja2, 

Młodzież: Akcja 1, Akcja2, Akcja3,  

 

4 

Jak długo może trwać wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Akcji 1  

sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe? 

 

Odpowiedź: od 2 tygodni do 12 miesięcy 

 

5 

W jakich dniach odbywają się Ogólnoświatowe Dni Erasmusa w 2019 r? 

 

Odpowiedź: 10-11-12 październik 2019 

 

6 

Czemu służy Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+? 

 

Odpowiedź: Służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów 

finansowanych ze środków programu Erasmus+. 

 

7 

Gdzie można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące składania 

wniosków? 

 

Odpowiedź: w Przewodniku po programie Erasmus+  

 

8 

Czego dotyczy Akcja 2 sektora:  Kształcenie i szkolenia zawodowe? 

 

Odpowiedź: Partnerstw strategicznych między instytucjami edukacyjnymi 

kształcącymi zawodowo. 

 

9 

Wymień kraje z którymi nasza szkoła obecnie realizuje projekt partnerstwa 

strategicznego. 

 

Odpowiedź: Anglia, Portugalia, Hiszpania 

 

10 

Gdzie znaleźć link do strony projektu realizowanego w naszej szkole? 

 

Odpowiedź: Na stronie szkoły, po prawej stronie. 

 

https://erasmusplus.org.pl/

