Opis przedsięwzięcia „Europejczycy razem, a nie obok siebie”
realizowanego w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa
mobilność uczniów”.
24 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia zatytułowanego
„Europejczycy razem, a nie obok siebie” . Przedsięwzięcie realizowane jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 66 379,00 PLN dofinansowania.
Nauczycielami zaangażowanymi w działania związane z przedsięwzięciem są:
pani Ewa Parysz oraz pani Anna Królikowska.
Nadrzędnym celem projektu „Europejczycy razem, a nie obok siebie” jest
umożliwienie uczniom, również tym z mniejszymi szansami poznania innej
kultury oraz wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach. W trakcie
realizowania tego tematu, uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje
językowe, cyfrowe oraz międzykulturowe. Odbędzie się wyjazd zagraniczny do
szkoły w miejscowości Forni di Sopra we Włoszech.
Wyjazd zagraniczny poprzedzony będzie działaniami przygotowawczymi. W
ramach tych działań, zadaniem uczniów będzie opracowanie materiałów
promujących nasz kraj, naszą kulturę oraz naszą szkołę, które następnie zostaną
przedstawione uczniom szkoły goszczącej. Ponadto, uczniowie uczestniczyć
będą w zajęciach pozalekcyjnych (przygotowanie językowo-kulturowopedagogiczne).
W trakcie pobytu za granica ,̨ polscy uczniowie i ich zagraniczni rówieśnicy
skupią się na zagadnieniach różnorodności międzykulturowej. Planujemy udział
naszych uczniów w zajęciach lekcyjnych, jak również przeprowadzenie wywiadu
ze społecznością lokalną. Przewidujemy także zorganizowanie zajęć
integracyjnych, w trakcie których uczniowie wspólnie będą przygotowywać
potrawy charakterystyczne dla ich kraju oraz poprzez gry i zabawy wzajemnie
zapoznawać się z kultura ̨ i zwyczajami kraju swoich partnerów.
Kolejnym elementem działań będą wycieczki edukacyjne do miejsc, które ze
względu na swoje walory historyczne, krajobrazowe i kulturowe polecane są

przez naszych gospodarzy, np. wycieczka edukacyjna do Pesaris – miasta
zegarów czy wycieczka edukacyjna w Dolomity – obserwacja fauny i flory.
W trakcie pobytu młodzież polska zobligowana będzie do ciągłej współpracy ze
swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Uczniowie będą współpracować przy
tworzeniu krótkich filmów, broszurek , fotoreportaży dokumentujących
wspólną pracę, będą tworzyć plakaty i mapy mentalne na temat kultury
włoskiej i polskiej.
Efekty działań przedstawione zostaną przez naszych uczniów po powrocie do
kraju. Ostateczna forma w jakiej rezultaty działań zostaną zaprezentowane,
zależeć będzie w dużej mierze od inwencji twórczej młodzieży.
Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Informacje
na temat terminów i kryteriów rekrutacji znajdziecie w zamieszczonym na
stronie Regulaminie Rekrutacji. Proszę również zapoznać się z dokumentem
zatytułowanym Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej.
Osoby zainteresowane zachęcamy do składania Karty zgłoszenia i Formularza
rekrutacyjnego (do pobrania na stronie) do pana Wojciecha Szwedy w
terminie do 9 września 2020 r.
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