
ERASMUS+ 

 

ENRICHING LIVES, OPENING MINDS! 

 

Erasmus+ is the European Union 's programme 

to support education, training, youth and sport 

in Europe for the period of  2014-2020. The aim 

of Erasmus+ is to contribute to the Europe 2020 

strategy for growth, jobs, social equity and 

inclusion. The program is open to students, 

teachers, trainees, volunteers, leaders of youth 

organizations and people working in non-

professional sports organizations. It is based on 

the assumption that investment in education and 

training is essential to grow people's potential. 

Erasmus+ has opportunities for people of all 

ages, helping them develop and share 

knowledge and experience at institutions and 

organisations in different countries. Erasmus+ 

has also opportunities for a wide range of 

organisations, including universities, education 

and training providers, think-tanks, research 

organisations, and private businesses. 

 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

 

 

 

 

 

GIVE 5 HLT 
 

GIVE 5–A HEALTHY LIVING TOOLBOX 

 

Give 5 HLT is a two-year (2017 - 2019) 

transnational KA2 project with partner schools 

from eight countries. 

The project envisages that we will develop 

healthy life habits in our students related to the 

psychic, physical, nutricional, ecological and 

security well-being. 

Funded by the European Union, its main 

objective is the social inclusion of students in 

school and society, the acquisition of skills and 

competences, the empowerment of learning and 

the strengthening of the teaching profession.          

 

"GIVE 5 HLT" represents a challenge at present 

and a possibility for the future. The challenge 

because it has partners from many different 

countries, with very different cultures and 

traditions. The possibility because the project 

offers students opportunities for cultural 

exchange and confrontation with students from 

all partner countries, reinforcing integration, 

promoting social dialogue and the use of 

English at an European level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

MOBILITIES: 

EXCHANGE AND LEARNING 

 

The GIVE 5 HLT project provides four 

transnational learning mobilities ("Learning, 

Teaching, Training Activities" - LTTA) for 

teachers and students in partner schools in 

Portugal, Spain, Italy and Macedonia and four 

Transnational Project Meetings "- TMP) for 

teachers in partner schools in Poland, Romania, 

Lithuania and Turkey. 

The mobilities promote intercultural dialogue, 

professional and personal development and 

active citizenship through the participation of 

students and teachers regardless of their 

economical and ethnical background. Promoting 

learning and using English language, the project 

aims to involve teachers, students, families, 

associations and citizens in an international 

education. 

 

 

 

 

 

 



DISSEMINATION AND 

COMMUNICATION 
 

Mobilities for learning purposes and 

cooperation between the partner schools to  

exchange good practices are possibilities 

offered by 'Give 5: A Toolbox for Healthy 

Living – the whole school program' project. 

 

The integration, interaction, exchange and 

dialogue between the students in the "GIVE 5 

HLT" project means that the work of the 

students is valued and they must feel they are an 

active part of it. The socialization of the 

acquired knowledge is part of the learning 

process and the recognition of the community is 

a stimulus for the student to produce their best. 

 

Thus, for the dissemination and communication 

of all activities, mobilities and all actions to be 

developed within the scope of the project, 

related to teachers, students, mobilities and 

families, the most diverse communication 

channels will be used: school website, school 

facebook, project website, blogs and 

eTwinning. The project activities and results 

will be  disseminated at national and 

international level.  

 

 

 

 

 

THE PARTNERS 

 

THE SCHOOL PARTNERS 

 

 
 

Poland: “Adama Mickiewicza”, Lubsko – 

co-ordinator school 

Itaiy: I. C. “J. Stella” Muro Lucano, 

 Dpt “G.Deledda”- Pescopagano 

Lituania: “Klaipedos Versmes Progimanazija -

Klaipeda 

Macedonia: “Hristijan Karposh”- Kumanovo 

Portugal: Agrupamento de Escolas de Moure e 

Ribera do Neiva - Vila Verde 

Romania: “Scoala Gimnaziala Izbiceni”- 

Izbiceni 

Spain: “CEIP Ciudad de Merida”- Merida 

Turkey: “Jale Necdet Ozbelege Ilkokulu” - 

Urla 

 
GIVE 5 -  

A HEALTHY LIVING TOOLBOX 

 

                    KA2 PROJECT 

STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR 

SCHOOLS ONLY    

                         

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza in 

Lubsko  

www.sp3.lubsko.pl 

 
Principal: 

Anna Dzienisz 

 

The project coordinator: 

Maria Uryś 

 

http://www.sp3.lubsko.pl/


ERASMUS+ 
 
ZMIENIA ŻYCIE, OTWIERA UMYSŁY 

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej  

w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży  

i sportu na lata 2014-2020.  Program Erasmus+ 

został opracowany tak, aby wspierać kraje 

uczestniczące w programie w zakresie 

efektywnego wykorzystywania potencjału 

kapitału społecznego oraz promowania idei 

uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to 

również odpowiedź na potrzeby współczesnej 

Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje 

następujące elementy: 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna; 

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji  

i wymiany dobrych praktyk; 

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk; 

Sport – wspierane są inicjatywy związane ze 

sportem. 

Program jest dostępny dla uczniów, nauczycieli, 

trenerów, wolontariuszy, liderów organizacji 

młodzieżowych, działaczy sportowych.  

W programie Erasmus+ wnioski o 

dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje 

lub organizacje. W przypadku: projektów 

istotnych dla edukacji szkolnej głównymi 

grupami docelowymi są członkowie kadry 

kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali 

pracownicy szkół, uczniowie edukacji 

przedszkolnej, kształcenia podstawowego i 

średniego. 

 

http://erasmusplus.org.pl/ 

 

GIVE 5 HLT 
 
GIVE 5–A HEALTHY LIVING TOOLBOX 

Give 5 HLT jest dwuletnim (2017 - 2019) 

projektem współpracy szkół (KA2) 

polegającym na współdziałaniu szkół z 8 

krajów. Jest to partnerstwo obejmujące: Polskę 

(koordynatora projektu) Rumunię, Hiszpanię, 

Włochy, Byłą Jugosłowiańską Republikę 

Macedonii, Portugalię, Litwę i Turcję. Projekt 

jest szansą, bo oferuje uczniom możliwość 

poznania kolegów z innych krajów: wspólną 

pracę, rozwój umiejętności, poprawę 

znajomości języka angielskiego. Projekt jest 

wyzwaniem, bo obejmuje partnerstwo z 

różnymi krajami z ich odrębną kulturą, tradycją, 

zwyczajami. 

Projekt podąży w 2 kierunkach: będzie 

obejmował zadania dla uczniów oraz wymianę 

dobrych praktyk wśród nauczycieli 

Działania projektowe są podzielone na 5 części: 

be well, be eco, be safe, be nourished, be fit.  

Pragniemy zachęcić naszych uczniów do 

komunikowania się w języku angielskim 

poprzez dodanie dodatkowego tematu: 

be comunicative. 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 
MOBILITY AND ACTIVITY; BETWEEN 

EXCHANGE AND COMPARISON 

 

W ramach projektu GIVE 5 HLT planujemy 4 

międzynarodowe spotkania projektowe (w 

Polsce, Turcji, Litwie, Rumunii) i cztery 

krótkoterminowe wymiany grup uczniów 

(LTTA “Learning, Teaching, Training 

Activities”)  w szkołach partnerskich 

(Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Macedonii).  

Chcemy promować ideę uczenia się przez całe 

życie i używania języka angielskiego. 

Pragniemy zaangażować nauczycieli, uczniów, 

ich rodziny, lokalne władze oraz lokalne 

środowisko.   

 

Od 16 do 18 października 2017 r. w naszej 

szkole odbyło się pierwsze międzynarodowe 

spotkanie projektowe. Szkoła Podstawowa nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku gościła 

16 nauczycieli z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, 

Litwy, Rumunii, Włoch i Byłej 

Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. 

 

 

http://erasmusplus.org.pl/


ROZPOWSZECHNIANIE I 

KOMUNIKACJA 

 

 

 
 

 

Projekt "GIVE 5 HLT" oferuje wymianę 

dobrych praktyk, wspólną pracę nad zadaniami, 

komunikację między uczniami i nauczycielami. 

Praca uczniów jest ważną częścią projektu. 

Naszym celem jest włączenie uczniów naszej 

szkoły do wszystkich działań. Niektórzy 

uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia 4 

krajów partnerskich.  

Wszystkie działania projektowe są 

dokumentowane i rozpowszechniane za pomocą 

strony internetowej szkoły, portali 

społecznościowych, strony internetowej 

projektu, na portalu eTwinning,  i blogu 

prowadzonym po polsku. 

 

 

 
Nasza propozycja loga projektu 

PARTNERZY PROJEKTU 

 

 
 

POLSKA: Szkoła Podstawowa nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 

Mickiewicza w Lubsku – koordynator projektu 

WŁOCHY: I. C. “J. Stella” Muro Lucano  Dpt 

“G.Deledda”- Pescopagano 

LITWA: “Klaipedos Versmes Progimanazija -

Kłajpeda 

MACEDONIA: “Hristijan Karposh”- 

Kumanovo 

PORTUGALIA: Agrupamento de Escolas de 

Moure e Ribera do Neiva - Vila Verde 

RUMUNIA: “Scoala Gimnaziala Izbiceni”- 

Izbiceni 

HISZPANIA: “CEIP Ciudad de Merida”- 

Merida 

TURCJA: “Jale Necdet Ozbelege Ilkokulu” - 

Urla 

 

 

 
Partnerstwa strategiczne na rzecz  

edukacji szkolnej KA2 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  

w Lubsku  

www.sp3.lubsko.pl 

 

 
 

Dyrektor Szkoły: 

Anna Dzienisz 
 

Koordynator projektu: 

Maria Uryś 
 

 

http://www.sp3.lubsko.pl/

