
Bezpiecznie połączeni z siecią- uczniowie 
SP w Judzikach uczą się jak samodzielnie i 
bezpiecznie korzystać z narzędzi ICT oraz z 
Internetu  
 
Budżet projektu na rok 2022-23:  
54 317,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cele Projektu: 
 

• Nabycie przez uczniów SP w Judzikach kompetencji zw. z 
samodzielnym i bezpiecznym korzystaniem z zasobów 
cyfrowych oraz z Internetu 

• zapoznanie młodzieży z zagrożeniami płynącymi z sieci i 
uwrażliwienie jej na elementy bezpieczeństwa, czy wreszcie 
poznanie języka komunikatów i ostrzeżeń. 

• podniesienie kompetencji językowych uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności wysławiania się i 
przełamywania barier w porozumiewaniu się w j. angielskim 



 
 
Kto może wziąć udział w projekcie: 
 

 

• Uczniowie: 

• Klas IV-VIII 

• Nauczyciele opiekunowie uczniów 

• Długość wyjazdu: 14 dni ( w tym podróż) 

 

 



 
 
Rok 2023– marzec- GRECJA 
 

• Może wyjechać: 

• 30 uczniów + 6 opiekunów 

- wyjazd w pełni finansowany przez Unię Europejską (rodzice 
nie ponoszą kosztów wyjazdu dzieci) 

W ramach wyjazdu dzieci mają zapewnione: 

- Wyżywienie  

- Nocleg w hotelu w pokojach 3-4 osobowych, 

- ubezpieczenie 

 



 
 
Rok 2023– marzec- GRECJA 
 
 

- Transport ekologiczny (autokar)  

- Testy na covid (w zależności od wymagań ) 

- Program merytoryczny – nauka języka angielskiego, 
kompetencje ICT 

- Program kulturowy – wycieczki, atrakcje, poznawanie 
kultury Grecji 

- Pilot/opiekun grupy do dyspozycji 24 h mówiący w języku 
polskim/angielskim 

 

 

 

 
 



 
 
 
Rok 2023– marzec- GRECJA 
 
 

• Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o: 

• zasady równego dostępu do informacji o realizowanym 
przedsięwzięciu; 

• równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na 
wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, niepełnosprawność, 
wyznanie, itd.; 

• jasno i przejrzyście określone kryteria naboru. 

Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 
oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Partnerska: Platon school (15 uczniów) 
LIDIA ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
(15 uczniów)  
miejscowość - Katerini 
 



Region: Riwiera Olimpijska  



Region: Riwiera Olimpijska 



Program kulturowy: Klasztor Meteory 



Program kulturowy: Klasztor Meteory 



Program kulturowy: spacery nad morzem, gry, 
zabawy, nauka tańców greckich 


