
Serdecznie zapraszamy 
na EUROWEEK  -Szkoła Liderów
organizowany dla uczniów ZSTiO nr 4 w Chorzowie.

TERMIN:    27 luty -03 marzec 2023
CENA:  700 zł  (przejazd autokarem, zakwaterowanie w ośrodku                 

                      wczasowym – 4 noclegi, pokoje 3,4,5 osobowe,      
                      wyżywienie 3x dziennie, zajęcia) 
MIEJSCE: Ziemia Kłodzka 

WPŁATA ZALICZKI (250 zł) DO 13 STYCZNIA 2023
WPŁATA CAŁOŚCI DO 3 LUTEGO 2023

*Wyjazd uwarunkowany jest ilością chętnych (minimum 19 osób)

ORGANIZATOR: IWONA WIECZOREK (sala 10 na pierwszym piętrze)

Program „EuroWeek – Szkoła Liderów” obejmuje 6 bloków tematycznych:

 „Praca w grupie”

 „Kierowanie”

 „Kultury świata”

 „Europa – stosunki międzynarodowe”

 „Liderstwo”.

 „Studia i praca”

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez wykwalifikowanych animatorów 
z całego świata. Poziom języka angielskiego zostanie dopasowany do grupy. 
Istnieje możliwość tłumaczenia niektórych zajęć.

Program EuroWeek posiada 25-letnią tradycję i uznanie tysięcy uczestników – uczniów, nauczycieli, 
rodziców. Organizacją programu obecnie zajmuje się Fundacja Euroweek, która angażuje prawie 50 
osób, ponad 40 wolontariuszy z wielu krajów. Każdy z wolontariuszy posiada wyższe wykształcenie. 
Wolontariusze prowadzący zajęcia w ramach programu „EuroWeek” są wyselekcjonowanymi 
kandydatami spośród tysięcy osób z całego świata. Przechodzą oni dwustopniowy system weryfikacji 
zarówno w kraju pochodzenia, jak i w Polsce pod względem umiejętności i doświadczenia pracy 
z młodzieżą i/lub wykształcenia pedagogicznego, ale także karty szczepień, zaświadczeń 
o niekaralności. Pracujący z Euroweek wolontariusze są sprawdzani pod względem kompetencji przez
Fundację, a następnie pod względem praworządności przez ambasady, konsulaty oraz polską Straż 
Graniczną. Projekt Euroweek uznawany jest przez młodzież i grono pedagogiczne jako jeden z 
najciekawszych programów edukacyjnych w Polsce.



EuroWeek Szkoła Liderów -   Przykładowy Program zajęć projektu szkoleniowego
Dzień 1
13:30 Zbiórka na placu szkoły (przejazd do miejsca docelowego)
do 18:00 Zakwaterowanie w ośrodku 
18:00 Kolacja
19:00 Uroczyste powitanie uczestników
19:30 Prezentacja organizacji, zapoznanie z celami i programem obozu
20:00 Team building/Warsztaty integracyjne; oczekiwania uczestników (w języku 
angielskim)
20:30 Poznaj –Kenia, Meksyk, Wietnam (w języku angielskim)

Dzień 2 „Europa; stosunki międzynarodowe”
8:30 Śniadanie
9:30 Energizer – poranna rozgrzewka
10:00 Prowadzenie prezentacji/ Autoprezentacji
11:30 Poznaj –Dania, Łotwa
13:15 Obiad
15:00 Poznaj Unię Europejską (prezentacja w języku angielskim)
16:00 Debata Oksfordzka
17:00 Leadership/ Asertywność (prezentacja w języku angielskim)
18:00 Kolacja
18:30 Poznaj Unię – Hiszpania, Włochy, Litwa, (w języku angielskim)
19:30 Poznaj Unię –Austria (w języku angielskim)
20:30 Dyskoteka

Dzień 3 „Kierowanie”
8:30 Śniadanie
9:30 Energizer– poranna rozgrzewka
10:00 Zwiedzanie okolicy
13:00 Obiad
14:30 Pisanie CV i przygotowanie listu motywacyjnego
15:30 Warsztaty: Negocjacje
16:00 Prezentacja Programów  „Erasmus+”
17:00 Warsztaty: Konferencja prasowa
18:00 Kolacja
18:30 Stereotypy (prezentacja w języku angielskim)
19:00 Poznaj  – Turcja (w języku angielskim)
20:00 Praca w grupie
Dzień 4 „Praca”
8:30 Śniadanie
9:30 Energizer– poranna rozgrzewka
10:00 Rola w grupie – test M. Balbina
10:30 Motywacja w grupie
13:00 Obiad
15:00 Media (prezentacja w języku angielskim)
16:00 Poznaj-  Finlandia (w języku angielskim)
17:00 Prezentacja prac grup
18:00 Kolacja
19:00 Ewaluacja/ Rozdanie certyfikatów/ Uroczyste zakończenie
20:30 Multicultural Party

Dzień 5
9:30 Śniadanie          10:00 wyjazd               13:00  (przyjazd do Chorzowa na plac szkoły)
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