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Przykłady działań edukacyjnych podjętych pod odbytych mobilnościach

Rodzaj
działania1

Data
działania2

Miejsce3 Grupa odbiorców 4 Krótki opis rezultatów/opinii ze strony
uczestników/innych działań 5

Informacja/materiały potwierdzające
zrealizowane działania 6

Zajęcia
integrujące
rodziców i

dzieci
»Sprzątanie

świata ».

Wrzesień
2022r

Szkoła
Podstawow

a nr1

Rodzice i dzieci Spotkanie miało na celu zintegrowanie
dorosłych i dzieci poprzez wspólne

działania plastyczne i praktyczne. Zajęcia
miały uświadomić dzieciom o

niebezpieczeństwach  grożących życiu
ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i

dewastacją najbliższego środowiska
przyrodniczego.

W przyjaznej, rodzinnej  atmosferze grupy
wykonywały plakaty nt. : » Jak dbać o

Prace  plastyczne rodziców i dzieci
pt : »Sprzątanie świata ».

1 Przykładowe działania (to nie jest katalog zamknięty): szkolenie/warsztat, spotkanie (np. na Radzie Pedagogicznej, dla przedstawicieli innych szkół, Urzędu, organizacji 
partnerskich, mieszkańców, itp.), publikacja (np. artykuł, tekst, itp.), materiały edukacyjne opracowane po mobilności i dystrybuowane (gdzie, dla kogo?), inne…
2 Data: proszę wskazać w miarę możliwości konkretną datę lub chociażby miesiąc, w którym dane działanie się wydarzyło. 
3  Miejsce: np. Szkoła …-LOWE, jeśli były to działania online, np. webinar, to proszę wpisać online
4 Grupa odbiorców: dla kogo było opisane działanie zorganizowane, kot był uczestnikiem, np. nauczyciele ze szkoły, inni trenerzy LOWE, kadra nauczycielska, 
przedstawiciele JST (kto?), mieszkańcy, rodzice, seniorzy, itp.  Proszę w  miarę możliwości opisać to konkretnie. 
5 Krótki opis: chodzi o krótką prezentację na czym polegało opisywane działanie, jakie były jego efekty, jaki był odbiór ze strony  uczestników, ilu było uczestników, czy 
były podjęte jakieś dalsze działania w wyniku tego opisywanego (np. jeśli bvło to spotkanie dla nauczycieli, to np. dalszym działaniem mogło był opracowanie programu 
warsztatu/oferty edukacyjnej dla jakieś grupy, lub wdrożenie poznanych metod/narzędzi do pracy z dorosłymi (proszę mieć na uwadze, że tu mówimy o działaniach na rzecz 
edukacji dorosłych), itp. 
6 Informacja/materiały: Jesli powsatły jakieś materiały, to proszę o przesłanie ich kopii, Jesli są zdjęcia z tych działań, to porszę o kolka, to może byc tez zaproszenie na 
spotkanie, które było zamieszczone, link to strony z opisem dzuiałania, itp, itd. 



naszą planetę » . Następnie opiekunowie i
dzieci  rozwiesili plakaty w szkole.

Kulminacyjnym punktem spotkania z
dorosłymi było wspólne zbieranie śmieci w

pobliżu szkoły, 
• Kształtowanie współodpowiedzialności za

stan najbliższego środowiska.

Celem spotkania był takżę  wzrost
świadomości ekologicznej.

Zajęcia z
okazji « Dnia

Babci i
Dziadka »

Styczeń
2023r.

Szkoła
Podstawow

a nr1

Dziadkowie i
wnuki -klasa3

Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Babci i
Dziadka ». Poprzez wspólną zabawę i

budowanie z klocków LEGO dorośli mogli
przeniknąć w świat wyobraźni dzieci.
Grupy budowały miasta przyszłości.

Głównym celem było wspólne spędzenie
czasu ,rozwijanie kreatywności,

umiejętności współpracy i organizacji
czasu.

Zdjęcia, budowle z klocków LEGO.


