
Zespół Szkół w Czaplinku  

 

PROJEKT: ERASMUS+; Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół 

TYTUŁ PROJEKTU: Publicity and Nutrition  

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 24 miesiące; 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.  

KRAJE PARTNERSKIE: Grecja, Łotwa, Turcja  

  

Coraz częściej dowiadujemy się w życiu codziennym o problemach zdrowotnych 

młodych ludzi. Otyłość, anoreksja, cukrzyca, choroby serca czy też zaburzenia w żywieniu                

w większości wynikają ze złych nawyków żywieniowych nastolatków, głównie opartych na 

tzw. fast food-ach lub niezdrowych „cudownych dietach”. Dużą zasługą tych kłopotów 

zdrowotnych jest reklama, która manipuluje młodymi umysłami i kusi powodując niezdrowe 

łaknienia.  

W związku z powyższym nauczyciele z Grecji, Łotwy, Turcji i Polski wspólnie 

stworzyli projekt, którego głównym celem jest wykształcenie w młodych ludziach dobrych,           

a przede wszystkim zdrowych nawyków żywieniowych; wytrenowanie w młodych ludziach 

nawyków czytania etykiet sklepowych i wybierania tych towarów/produktów, które są dla 

nich zdrowe, odżywcze i zapewnią im energię na lata życia w zdrowiu i zadowoleniu.                         

W trakcie trwania projektu młodzież między innymi będzie uczyła się rozszyfrowywać 

zakodowane treści żywieniowe na opakowaniach, prawidłowo odczytywać treści reklam, 

zapozna się z prawem konsumenta oraz prawami reklamy.  

Dodatkowym atutem projektu jest możliwość podróżowania uczniów do krajów 

partnerskich, poznania nawyków żywieniowych innych narodowości, poznania ich kultury 

oraz doskonalenia umiejętności językowych. Pozwoli to młodym ludziom między innymi na 

ugruntowanie ich tożsamości europejskiej, a nauczycielom na wymianę dobrych praktyk.  

                                                     

 

Zespół Szkół w Złocieńcu 

 

PROJEKT: ERASMUS+; Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół 

TYTUŁ PROJEKTU: Learning together  

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 24 miesiące; 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.  

KRAJE PARTNERSKIE: Portugalia, Włochy, Turcja  

 



Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, promowanie integracji 

uczniów poprzez poznanie i zrozumienie kultury innych krajów europejskich. Skierowany jest 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego chętnych do rozwijania swoich kompetencji 

językowych, ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz gotowych do 

podejmowania działań projektowych. Podstawowym założeniem projektu jest włączenie 

uczniów w działania związane z partnerskim uczeniem się (peer learning), uświadomienie 

oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości 

europejskich. Celem projektu jest rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych,           

w szczególności umiejętności poznawczych, pomocnych w adaptacji społecznej w szkole                   

i poza nią. Jest to projekt międzynarodowy, którego istotną korzyścią jest fakt, że uczestnicy 

nabędą umiejętność oceny sytuacji z perspektywy osób pochodzących z innych kultur niż ich 

własna, poprzez współpracę z rówieśnikami z różnych krajów Unii Europejskiej, wymianę 

doświadczeń, sposobów uczenia się i zdobywania wiedzy.  

Projekt ma na celu promocję aktywnego uczenia się, rozwijania swobody i otwartości                  

w interakcji z obywatelami Europy. W ramach działań projektowych chcemy w pełni 

zastosować partnerskie uczenie się poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz 

bezpośrednią, wzajemną interakcję z rówieśnikami z innych krajów. Współpraca uczniów 

pochodzących z różnych socjalnych i kulturowych środowisk sprzyja integracji społecznej                  

i budowaniu spójności grupy rówieśniczej.  

 

 

 

 


