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Po rocznej przerwie spowodowanej 

epidemią Covid-19 wróciliśmy do realizacji 

projektu Erasmus+  ’SOS Sustain Our Souls’. 

Zamiast wyjazdu do pięknej Rumunii 

zasiedliśmy przed komputerami gotowi do 

spotkania online z naszymi przyjaciółmi z 

krajów partnerskich tj.: Włoch, Hiszpanii, 

Niemiec, Grecji i Rumunii. Tematem 

przewodnim był: ’Art & Design  in Nature’; a 

gospodarzem szkoła z Rumunii.



Uczestnicy projektu z 

XLII LO im. Adama 

Mickiewicza w Krakowie



Dzień 1

• prezentacja szkół i miast

• prezentacja ’Important artists’

• gra Wordwall

• ankieta ‚’Favourite form of art’ 

(Mentimetre)

• zadanie na padlet - ’Favourite

artist’



Dzień 2

• prezentacja 

’Childhood Games’

• warsztaty ’Games & 

Health’ w ’breakout

rooms’ – tworzenie 

’sports track’



• warsztaty ’Arts in Nature’ –

praca w ’breakout rooms’; 

tworzeniem wiersza tzw

’diamante poem’ z podanych 

wyrazów związanych z naturą

• zadanie domowe  na 

platformie Padlet

’Why are games important?’ 



Dzień 3

• prezentacja drużyny 

rumuńskiej ARTS IN 

ROBOTIX.

• prezentacja zadania 

domowego ’Why are

games important?’



Prezentacja 

wyników 

ankiet 

(Mentimetre):

• Favourite

school

subject

• Favourite

forms of art

• I liked ….. 

on Day 1

• Favourite

activities of 

Day 1



Wordwall

games



Prezentacja 

'diamante

poems’

Recytacja 

wierszy w 

języku 

ojczystym



Prezentacja ’Important writers’



Czas na podsumowanie projektu i ewaluację działań 



Prace wykonane przez 

MARTYNA BOJANOWSKA 



KOMENTARZE UCZESTNIKÓW:

Mimo, że w tym roku Erasmus+ był prowadzony 

zdalnie, bardzo mi się podobał. 

Poznałam ciekawe osoby i ich kraje. Poznałam 

również nowe przydatne aplikacje i strony 

do tworzenia notatek, quizów czy prezentacji. 

Fajnym elementem były mini gry i warsztaty, 

które jeszcze bardziej nas integrowały. Mam 

nadzieję, że w przyszłości wezmę jeszcze udział 

w takim projekcie bo naprawdę warto. 

Polecam to każdemu.

Julka:)

Super, że mieliśmy okazję mimo 

utrudnień spotkać się i 

zintegrować z ludźmi z różnych 

państw i czegoś się dowiedzieć;)) 

Julianna



Mimo braku możliwości pojechania do Rumunii i tak 

udało nam się uczestniczyć w Erasmusie. 

Było to całkiem nowe doświadczenie, ale świetnie 

zorganizowane jak na aktualne warunki. 

Wszystko było dobrze przygotowane i zorganizowane. 

Wiedza którą zyskałem dzięki programowi była 

ogromna i bardzo rozwinęła moją kulturę i informację 

dotyczące artystów z innych państw.

Maks



Mówią o nas w mediach 

7/3/2021 Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων σε εικονική συνάντηση στη Ρουμανία

https://www.energospolitis.gr/to-1o-epal-trikalwn-se-eikonikh-synanthsh-sth-roumania/ 1/5

  Αρχική Πολιτ ική  Επικαιρότητα  Πολιτ ισμός  Απόψε ις Επιχε ιρε ίν  Επιπλέον

Δ ιηγήματα

Το 1ο ΕΠΑΛ  Τρικάλων σε
εικονική συνάντηση στη
Ρουμανία

Πραγματοπο ιήθηκε  δ ιαδ ικτυακά  η 5η συνάντηση των

ε ταιρικών  σχολε ίων  στην  οπο ία  συμμετε ίχε  το  1ο  ΕΠΑΛ

Τρικάλων , στο  πλαίσιο  του προγράμματος Erasm us+ με

τ ίτ λο  «SOS-Susta in_our_Souls» από  3-5 Μαρτ ίου 20 21.

Η 5η συνάντηση των  ε ταιρικών  σχολε ίων  ε ίχε

προγραμματ ιστε ί την  ίδ ια  χρονικά  περίοδο  πέρσι, αλλά  λόγω

της  πανδημίας  του Covid-19 ακυρώθηκε  την  τ ελευταία

στ ιγμή. Φέτος, και σύμφωνα  με  τ ις οδηγίες  του Ιδρύματος

energospolit is.g renergospolit is.g r
Κυριακή 0 7.0 3.20 21 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

0 7.0 3.20 21 Επικαιρότητα  /  Τοπικά



Do zobaczenia przy okazji kolejnego spotkania online w Niemczech – maj 2021r. 

Drei-Burgen-Schule

Feisberg, GERMANY

(gospodarz)

1 Epal Trikalon, Greece

IES Terra de Xallas, Spain

Istituto d’Istruzione Secondaria

Superiore ‘Augusto Righi’, Italy

42 Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Krakowie, Poland Liceul de Arte ‘Ionel Perlea’, Romania

Wykonała: Marta Kozyra – koordynator projektu


