
Mobilność nr 1
Zamość - Ciro 2021



W mobilności wzięły udział 
dwie szkoły polskie

III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zamościu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego nr 5 w Zamościu

oraz dwie szkoły włoskie 
Istituto Omnicompresivo L.Lilio w Ciro

Istituto di Istruzione Superiore M. Ciliberto - A.Lucifero w Crotone



Wyjazd do szkoły Istituto Omnicompresivo 
L.Lilio w Ciro (Włochy)
Wyjazd odbył się w dniach 25 września - 3 października w ramach 
programu Erasmus+ “Telef-on czy telef-off. Prewencja fonoholizmu 
w szkole”. Celem projektu jest wypracowanie metod pomagających 
w walce z uzależnieniami od telefonu np. szydełkowanie, czy 
robienie na drutach. 

Gościliśmy we włoskim liceum im. Luigi Lilio, który był 
pomysłodawcą reformy wprowadzającej kalendarz gregoriański. 
Liceum znajduje się malowniczej miejscowości Ciro w regionie 
Kalabria. 





Szydełkowanie 
towarzyszyło 
nam nawet w 
autokarze :)



W drodze do Ciro...

Zanim dotarliśmy do Ciro przebyliśmy wielogodzinną podróż 
przez najbardziej malownicze miejscowości na wschodnim 
wybrzeżu Włoch i udało nam się zobaczyć Tarvisio, Rawennę, 
Rimini oraz w drodze powrotnej Florencję - według nas 
najpiękniejsze miasto w całej Italii!





Uśmiechy nie 
schodziły nam z 
twarzy na 
plaży….

 w Rimini :)





Działania projektowe
Pierwszego dnia warsztatów w szkole w Ciro miało miejsce oficjalne przywitanie z 

udziałem burmistrza Ciro, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli. Szansę na zapoznanie się 

mieli również uczniowie, których nie trzeba było długo namawiać do wspólnej 

pracy! 

Uczestniczyliśmy w zajęciach z gestów. Celem było zapoznanie uczniów z 

elementami komunikacji niewerbalnej, która pozwala na porozumiewanie się bez 

użycia telefonu. 





















Pokaz rękodzieła...

Podczas wyjazdu pokazaliśmy efekty naszej wielomiesięcznej pracy, gdy 

uczyliśmy się szydełkowania. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie włoscy byli 

zafascynowani naszymi wyrobami. Na prośbę strony włoskiej przekazaliśmy w 

prezencie prawie wszystkie nasze szaliki, czapki oraz pluszaki. To dla nas wielki 

komplement i  cieszymy się, że efekty naszej pracy zostały docenione za 

granicą!









Nasze rękodzieło święciło 
triumfy nawet w Urzędzie 
Miasta Ciro. 

tu: zakładka do książki 
wykonana na szydełku  w 
rękach Pani Burmistrz miasta. 



Po warsztatach z nauki gestów….



Podczas wyjazdu zawarliśmy przyjaźnie na 
lata...









Pamiątkowe 
zdjęcie na 
terenie 
szkoły w Ciro



Przejazd do szkoły w Crotone

Podczas mobilności mieliśmy przyjemność gościć również w drugiej szkole partnerskiej 
Istituto di Istruzione Superiore M.Ciliberto - A.Lucifero w Crotone. 

Mieliśmy szansę wziąć udział w zajęciach z astronomii, nawigacji morskiej oraz latania na 
symulatorach. Dodatkowo, ku naszej radości, udało nam się dowiedzieć wielu interesujących 
rzeczy na temat Pitagorasa oraz Szkoły Pitagorejskiej. Założenia Szkoły Pitagorasa towarzyszą 
również nam podczas realizacji projektu, gdzie kierujemy się zasadami wyciszenia i skupienia, 
aby jak najrzadziej sięgać po smartfony. 

















Wspólna podróż 

uczniów włoskich i 

polskich do muzeum 

L.Lilio, do którego 

zostaliśmy zaproszeni 

przez naszych 

przyjaciół ze szkoły w 

Ciro. 





Mobilność została zrealizowana ze środków 
programu Erasmus+


