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Program mobilności  
Okres mobilności: 03.04.2022-15.04.2022 r. 

 
 

Tytuł projektu: „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” 
Szkoła wysyłająca: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Polska 
Szkoła przyjmująca: Mpakogianni private school w Larisie – Grecja 
Czas trwania mobilności: 13 dni  
Czas zajęć merytorycznych: 10 dni 
 

Ramowy program zajęć dla drugiej mobilności, w której uczniowie skupią się na 

zagadnieniach związanych z tradycjami kulinarnymi Grecji i Polski, branżą 

gastronomiczną i jej promocją z wykorzystaniem Facebooka. 

Dzień 1 (niedziela):  

Realizacja transportu uczestników z Polski do Grecji. Zakwaterowanie uczestników. 

Prezentacja hotelu, osób kontaktowych z obsługi oraz szkolenie BHP uczestników. 

Dzień 2 (poniedziałek):  

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Spotkanie z uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją Szkoły przyjmującej w jej 

siedzibie. Zapoznanie się, przywitanie oraz oprowadzanie po budynku Szkoły oraz 

miejsc, w których prowadzone będą zajęcia.  

2. Prezentacja Szkoły Przyjmującej przeprowadzona przez uczniów i nauczycieli z 

Mpakogianni – historia Szkoły, cele, osiągnięcia, organizacja roku szkolnego. 

Prezentacja uczniów i nauczycieli. Prezentacja regionu oraz Larisy. 

3. Prezentacja naszej Szkoły przeprowadzona przez uczniów i nauczycieli – historia 

Szkoły, cele, osiągnięcia, organizacja roku szkolnego. Prezentacja uczniów i 

nauczycieli. Prezentacja regionu oraz Larisy. 

4. Zajęcia zapoznawcze w postaci interaktywnych zabaw i konkursów. 

5. Szczegółowe wprowadzenie do kwestii merytorycznych przez Opiekunów: omówienie 

harmonogramu działań, szczegółów dotyczących programu i zakładanych efektów, 

wraz z narzędziami wykorzystanymi do ich przygotowania, sposób organizacji pracy i 

monitorowania jej postępów. 

6. Podział uczniów na grupy projektowe – w ramach mobilności powstaną 3 grupy 

projektowe składające się z uczniów z Polski (6 osób) oraz Grecji (2 osoby), 

przydzielenie opiekunów do grup zgodnie z kompetencjami. Wybór przez grupy 

tematyki przygotowywanej strony marketingowej na portalu Facebook – branża 

turystyczna w Tesalii, Atrakcje turystyczne Tesalii, Branża turystyczna i atrakcję 

Podkarpacia. 

7. Praca w grupach – omówienie pomysłów, prezentacja materiałów i informacji 

zebranych w trakcie zajęć przygotowawczych. 



 

2 

 

8. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

Dzień 3 (wtorek):  

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Wprowadzenie merytoryczne do tematu: kluczowe informacje na temat 

funkcjonowania Facebooka. Statystyki globalne i narodowe. Podstawowe pojęcia. 

Wykorzystanie Facebooka w promocji regionów i turystyki. Dobre i złe praktyki 

komunikacyjne.  

2. Wprowadzenie pojęcia fanpage’a i elementy techniczne składające się na fanpage. 

3. Praca w grupach – przygotowanie planu postów zamieszczanych na Facebooku 

(minimum 12 postów tematycznych) omówienie niezbędnych treści, potrzebnych 

informacji i źródeł ich pozyskania. 

4. Prezentacja i omówienie rezultatów pracy przez uczniów przy wsparciu mentorów. 

Ocena propozycji postów, weryfikacja ich unikalności w kontekście wszystkich grup. 

5. Wybór nazwy fanpagy, założenie stron i wprowadzenie podstawowych informacji. 

6. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

Dzień 4 (środa):  

Miejsce: zajęcia warsztatowe w terenie 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Realizacja przez uczniów zajęć terenowych w Larisie. Wizytacja na targu miejskim, 

możliwość obejrzenia, posmakowania i zakupu tradycyjnych produktów kuchni 

greckiej.  

2. Wspólne gotowanie w jednej z greckich restauracji/tawern, z wykorzystaniem 

zakupionych składników. 

3. Wspólne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, odwiedzenie największych atrakcji 

miasta, pozyskanie informacji na temat jego historii i teraźniejszości. 

4. Pozyskiwanie informacji przydatnych do treści budowanych stron www, w tym za 

pośrednictwem notatek, wywiadów z przedstawicielami branży gastronomicznej, 

turystycznej, mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji 

samorządowych odpowiedzialnych za branżę gastronomiczną i turystykę. 

5. Poznanie klimatu i społeczności miejskiej, organizacji dnia, zwyczajów ludności. 

Organizacja gry miejskiej. 

6. Omówienie doświadczeń i wniosków, analiza zebranych informacji, notatek, zdjęć, 

wywiadów pod kontem ich przydatności do planowanych do publikacji postów. 

7. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  
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Dzień 5 (czwartek):  

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Wprowadzenie merytoryczne do tematu: Pojęcie contentu. Wprowadzenie tematyki 

planowania contentu i różnych rodzajów postów w zależności od celu oraz potrzeb i 

oczekiwań odbiorców.  

2. Praca w grupach – kontynuacja analiza materiałów zebranych w trakcie warsztatów 

terenowych oraz uszczegółowiania planu postów zamieszczanych na Facebooku, 

omówienie niezbędnych treści, potrzebnych informacji i źródeł ich pozyskania. 

3. Przygotowywanie wielojęzycznych postów i ich publikacja na Facebooku z 

zachowaniem warunków technicznych oraz poprawności merytorycznej i językowej 

oraz z uwzględnieniem ich atrakcyjności. 

4. Prezentacja i omówienie rezultatów pracy przez uczniów przy wsparciu mentorów.  

5. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

 

Dzień 6 (piątek):  

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Warsztaty komputerowe z oprogramowania do przygotowywania prezentacji projektu 

z wykorzystaniem programu komputerowego CANVA. 

2. Indywidualna praca z narzędziem zgodnie z instrukcja opracowana przez opiekunów. 

3. Praca wszystkich uczestników – wspólne opracowywanie koncepcji prezentacji, jej 

sekcji, planowanych do zamieszczenia informacji, szaty graficznej, rodzajów zdjęć 

planowanych do publikacji. Zatwierdzenie formy prezentacji i podział zadań 

związanych z jej przygotowaniem między poszczególnych uczestników. 

4. Przygotowywanie wielojęzycznych postów i ich publikacja na Facebooku z 

zachowaniem warunków technicznych oraz poprawności merytorycznej i językowej 

oraz z uwzględnieniem ich atrakcyjności. 

5. Prezentacja i omówienie rezultatów pracy przez uczniów przy wsparciu mentorów.  

6. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

 

Dzień 7 (sobota) – cały dzień 

Opis planowanych działań: 

1. Realizacja całodniowej wycieczki do wybranej we współpracy z partnerem atrakcji 

turystycznej regionu Tesalii i całej Riwiery Olimpijskiej. 

2. Organizacja wieczorów z kulturą grecką dla uczniów – tańce i muzyka ludowa. 

3. Czas wolny uczestników lub wieczorne gry miejskie.  
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Dzień 8 (niedziela) – cały dzień 

Opis planowanych działań: 

1. Realizacja całodniowej wycieczki do wybranej we współpracy z partnerem atrakcji 

turystycznej regionu Tesalii i całej Riwiery Olimpijskiej. 

2. Organizacja wieczoru filmowego – najlepsze filmy o Grecji. 

3. Czas wolny uczestników lub wieczorne gry miejskie.  

Dzień 9 (poniedziałek) 

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Wprowadzenie merytoryczne do tematu: celów komunikacji w mediach 

społecznościowych oraz sposobów i narzędzi badania efektywności przekazów. 

Wprowadzenie pojęć takich jak: zasięg, zaangażowanie, ruch, call to action.  

2. Praca w grupach –analiza materiałów zebranych w trakcie realizacji programu 

kulturowego oraz uszczegółowiania planu postów zamieszczanych na Facebooku, 

omówienie niezbędnych treści, potrzebnych informacji i źródeł ich pozyskania. 

3. Przygotowywanie wielojęzycznych postów i ich publikacja na Facebooku z 

zachowaniem warunków technicznych oraz poprawności merytorycznej i językowej 

oraz z uwzględnieniem ich atrakcyjności. 

4. Przygotowanie wybranych elementów prezentacji projektowej realizowana w grupach 

projektowych. 

5. Prezentacja i omówienie rezultatów pracy przez uczniów przy wsparciu mentorów.  

6. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

Dzień 10 (wtorek) 

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Wprowadzenie merytoryczne do tematu: omówienie różnych typów postów, w 

zależności od obranego celu: posty jedno- i wielozdjęciowe, posty- linki i karuzele. 

2. Praca w grupach –analiza materiałów zebranych w trakcie realizacji programu 

kulturowego oraz uszczegółowiania planu postów zamieszczanych na Facebooku, 

omówienie niezbędnych treści, potrzebnych informacji i źródeł ich pozyskania. 

3. Przygotowywanie wielojęzycznych postów i ich publikacja na Facebooku z 

zachowaniem warunków technicznych oraz poprawności merytorycznej i językowej 

oraz z uwzględnieniem ich atrakcyjności. 

4. Przygotowanie wybranych elementów prezentacji projektowej realizowana w grupach 

projektowych. 

5. Prezentacja i omówienie rezultatów pracy przez uczniów przy wsparciu mentorów.  

6. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  
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Dzień 11 (Środa) 

Miejsce: zajęcia warsztatowe w terenie 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Realizacja przez uczniów zajęć terenowych w wybranym przedsiębiorstwie 

gastronomicznym. Spotkanie z właścicielami, pracownikami, kucharzami. Wykłady, 

prezentację i wywiady z spotkanymi osobami obejmujące tematykę gastronomiczną, 

potencjał turystyki kulinarnej, tradycji kulinarnych. 

2. Warsztaty kulinarne – wspólne przyrządzanie dań kuchni greckiej i polskiej. 

3. Omówienie doświadczeń i wniosków, analiza zebranych informacji, notatek, zdjęć, 

wywiadów pod kontem ich przydatności do planowanych do publikacji postów. 

4. Czas wolny uczestników. Rozmowy, poznawanie się, wymiana poglądów, gry i 

zabawy integracyjne, zajęcia sportowe.  

Dzień 12 (Czwartek) 

Miejsce: Siedziba Szkoły partnerskiej. 

Harmonogram godzinowy zajęć: 6h 

Opis planowanych działań: 

1. Praca w grupach –analiza materiałów zebranych w trakcie realizacji warsztatów 

terenowych oraz uszczegółowiania planu postów zamieszczanych na Facebooku, 

omówienie niezbędnych treści, potrzebnych informacji i źródeł ich pozyskania. 

2. Przygotowywanie wielojęzycznych postów i ich publikacja na Facebooku z 

zachowaniem warunków technicznych oraz poprawności merytorycznej i językowej 

oraz z uwzględnieniem ich atrakcyjności. 

3. Wspólna praca nad prezentacją projektu w oprogramowaniu CANVA. Scalanie 

materiałów przygotowanych przez poszczególne grupy projektowe. 

4. Prezentacja materialnych rezultatów projektu przez wszystkich przedstawicieli grup 

projektowych oraz wspólne omawianie opracowanej prezentacji. 

5. Omówienie rezultatów prac, wspólna ocena prac i wybór najlepszych postów i 

fanpagy. 

6. Wręczenie certyfikatów uczniom. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektu 

7. Pożegnanie z uczniów i Opiekunów z przedstawicielami Szkoły przyjmującej.. 

Dzień 13 (Piątek) 

Realizacja transportu uczestników z Grecji do Polski  

 


