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Comenius � Partnerskie Projekty Szkó³, jest czê�-
ci¹ Programu �Uczenie siê przez ca³e ¿ycie� (Lifelong
Learning Programme), który wspiera finansowo oraz
merytorycznie miêdzy innymi partnersk¹ wspó³pracê
europejskich placówek edukacyjnych, polegaj¹c¹ na
realizacji wspólnego projektu. Program promuje wymi-
anê do�wiadczeñ. K³adzie szczególny nacisk na
wspó³pracê w dziedzinie edukacji miêdzykulturowej �
propagowanie idei Europy Narodów � zgodnie z dewiz¹
UE � Jedno�æ w ró¿norodno�ci.

Program Comenius zak³ada³ nastêpuj¹ce cele i ko-
rzy�ci:
Æ podnoszenie w�ród uczniów i kadry pedagogicznej

poziomu wiedzy i zrozumienia ró¿norodno�ci europe-
jskiej kultury, jêzyków i u�wiadamianie warto�ci tego
zró¿nicowania,

Æ podnoszenie jako�ci kszta³cenia, doskonalenie
warsztatu zawodowego nauczycieli i wzmocnienie
europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, poprzez
wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy i wymiany
miêdzy szko³ami,

Æ promowanie nauki jêzyków obcych, zastosowañ
nowoczesnych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w edukacji szkolnej,

Æ wymianê do�wiadczeñ z nauczycielami z innych
krajów europejskich,

Æ osi¹gniêcie konkretnych efektów wspó³pracy, np.
wydawnictwo, CD, film, pomoce dydaktyczne, in-
nowacje pedagogiczne,

Æ aktywizacjê uczniów i nauczycieli,
Æ wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej

szko³y.

Program realizowali�my w Szkole Podstawowej
nr 2 w Ustce w latach 2011-2013. Pierwszym krokiem
nauczycielki jêzyka angielskiego Jolanty Giczewskiej,
koordynatora ze strony polskiej, by³o znalezienie part-
nerów � nauczycieli z krajów uprawnionych do udzia³u
w programie, chêtnych do nawi¹zania wspó³pracy.
Nasz¹ grupê utworzy³y: Hiszpania (koordynator), Lit-
wa, £otwa, Rumunia, Turcja, W³ochy i Polska. Nastêp-
nie partnerzy ustalili obszar wspólnych zainteresowañ,
wybrali temat przysz³ego projektu, koordynatora grupy,
ustalili zadania, jakie chcieliby razem realizowaæ oraz
terminy ich wykonania.

Projekt nosi³ nazwê �Caught by the sounds of
Europe� i skupi³ wiêkszo�æ uczniów i nauczycieli naszej
szko³y. W sposób szczególny zaanga¿owani byli ucznio-
wie klas IV-VI, nauczycielka jêzyka angielskiego Jolan-
ta Giczewska oraz niezwykle ¿yczliwa projektowi
dyrekcja: Leokadii Kuper, Beaty Kostrzewskiej i Krzysz-
tofa Goliszka.

Przez dwa lata pracy uda³o siê nam zrealizowaæ
szereg zadañ i dzia³añ:
Æ przeprowadzili�my konkurs na logo i plakat projektu,
Æ powsta³y trzy prezentacje o szkole, uczniach i nau-

czycielach, prezentacja o s³awnych Polakach, muzyce
oraz kuchni polskiej, film � reklama o Ustce oraz dwie
prezentacje: o naszym regionie � Pomorzu i o Polsce,

Æ stworzyli�my minis³owniczek wielojêzykowy,
Æ opracowali�my polsk¹ wersjê hymnu projektu,
Æ niemal na wszystkich lekcjach do dyspozycji wy-

chowawcy i na lekcjach jêzyka angielskiego omawia-
li�my charakter i specyfikê poszczególnych krajów,

Æ zorganizowali�my konkurs na najciekawszy plakat
o krajach partnerskich,

Æ prowadzili�my k¹cik po�wiêcony dzia³aniom w ram-
ach projektu,

Æ na bie¿¹co umieszczali�my informacje w kronice
szko³y, na stronie internetowej, w prasie,

Æ szko³a wzbogaci³a siê o tablicê interaktywn¹, rzutnik,
kamerê wideo i laptop - sprzêt niezbêdny do realiza-
cji projektu,

Æ odbyli�my sze�æ wizyt do poszczególnych krajów
partnerskich, natomiast w czerwcu 2012 r. go�cili�my
30-osobow¹ grupê zagranicznych go�ci; by³o to wiel-
kie, tygodniowe �wiêto ca³ej szkolnej spo³eczno�ci.

Dziêki dwuletniej, dodatkowej aktywno�ci nasi ucz-
niowie poszerzyli wiadomo�ci na temat kilku wa¿nych
pañstw europejskich, poznali wiele elementów europe-
jskiej kultury, dziêki czemu ³atwiej dostrzegaj¹ zwi¹zki
polskiego dziedzictwa kulturowego z kultur¹ Europy,
wykazuj¹ postawê tolerancji, nauczyli siê szacunku dla
zwyczajów i tradycji innych narodów.

Nasi wychowankowie pod opiek¹ nauczycieli czyn-
nie uczestniczyli w konkursach, inscenizacjach i innych
zajêciach, rozwijaj¹c swoje zainteresowania i zdolno�ci.
Udzia³ w programie okaza³ siê doskona³¹ motywacj¹ do
nauki jêzyka angielskiego: tak dla uczniów, jak i dla naucz-
ycieli. Stworzy³ tak¿e niebywa³¹ mo¿liwo�æ dialogu
miêdzykulturowego, zachêci³ nauczycieli do zaintereso-
wania siê innymi programami unijnymi, a szko³a
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wzbogaci³a siê o cenne pomoce dydaktyczne oraz
zaprezentowa³a siê lokalnej spo³eczno�ci jako placówka
otwarta na nowe, ciekawe inicjatywy i projekty.

TA PRZYGODA POZOSTANIE
W NASZYCH SERCACH

Jeszcze w uszach brzmi¹ s³owa piosenki �I viva
España�, a ju¿ w sercu i umy�le pojawiaj¹ siê wspom-
nienia. Pobyt na Wyspach Kanaryjskich (2-10 lutego br.)
w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty
Szkó³ (projekt �Caught by the sounds of Europe�)
przebieg³ w niezwyk³ej atmosferze. Od samego pocz¹tku
uczestnikom sprzyja³a aura.

Gran Canaria powita³a nas s³oñcem, a serdeczno�æ
gospodarzy dawa³a powody do rado�ci i u�miechu.

Program wizyty by³ bardzo przemy�lany. Po³¹czono
przyjemne z po¿ytecznym, naukê z zabaw¹. Gospodarze
zadbali, ¿eby�my nie tylko odkryli ciekawe miejsca, ale
i poczuli atmosferê tam panuj¹c¹, poznali styl ¿ycia tuby-
lców. Sprzyja³y temu liczne wycieczki (Palmitos Park
z niezwykle bogat¹ ro�linno�ci¹, show z udzia³em
delfinów i ptaków, safari w Maspalomas, Teror � miej-
sce pielgrzymek, Mogan � spotkanie z w³adzami mias-
ta, czy jaskinie wysoko w górach w Guayadeque). Nasz
gospodarz zaprosi³ wszystkich koordynatorów do lokal-
nej telewizji, gdzie udzielili�my wywiadu, przybli¿aj¹c
mieszkañcom regionu Mogan filozofiê programu Come-
nius. Jedn¹ z najwiêkszych przygód by³a mo¿liwo�æ
obejrzenia prezentacji najlepszych grup taneczno-
karnawa³owych w stolicy wyspy � Las Palmas.

Przekroczywszy bramê szko³y w Arguineguin,
poznali�my miêdzynarodow¹ spo³eczno�æ uczniowsk¹,
przychylno�æ kadry pedagogicznej i otwarto�æ rady rodzi-
ców. Zajêcia, które tam prowadzili�my, zaw³adnê³y ser-
cami miejscowych uczniów i nauczycieli. Grupa z Pols-
ki zaprosi³a do wspólnego poloneza. Rado�æ nasza by³a
tym wiêksza, ¿e w³¹czyli siê równie¿ reprezentanci in-
nych nacji. Wszystkich niezwykle wzruszy³a zaprezen-
towana podczas barwnej akademii prezentacja posz-
czególnych delegacji (zdjêcia z wizyt w kolejnych
szko³ach partnerskich) oraz ukoñczony hymn projektu
(http://www.youtube.com/watch?v=GKzlSlp-JMI).

Wszystkie obszary naszego umys³u i serca skwap-
liwie gromadzi³y niezwyk³e doznania. Urokliwa przyro-
da (jak¿e odmienna od naszej), ¿yczliwo�æ, spontani-
czno�æ i otwarto�æ tubylców oraz rado�æ turystów
tworzy³y niesamowit¹ mieszankê uczuæ. Wiatr wiej¹cy
znad oceanu zaprasza³ na przepiêkne pla¿e�

Przed nami ostatnia wizyta � do W³och, ostatnie
zadania. Ju¿ dzi� jednak mo¿na zbieraæ plony, a s¹ one
obfite. Nasza spo³eczno�æ uczniowska poszerzy³a wia-
domo�ci na temat niektórych pañstw europejskich,

pozna³a wiele elementów europejskiej kultury, dziêki
czemu dostrzega zwi¹zki polskiego dziedzictwa kultu-
rowego z kultur¹ Europy, wykazuje postawê tolerancji,
nauczy³a siê szacunku dla zwyczajów i tradycji innych
narodów.ö

Jolanta Giczewska, Ewa Tyszkiewicz
Szko³a Podstawowa nr 2 w Ustce
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Aleksandra Dêbska - Laureatka
Gimnazjum nr 40 w Warszawie, klasa 1

Wybór

Nie dzwoniê,
nie odbieram.

Nie odpisujê,
nie piszê.

Nie przychodzê,
nie proponujê spotkania.

Telefon milczy.
Internet �pi.
Spotkañ brak.

Za oknem pada deszcz.

Gram z moj¹ samotno�ci¹
w scrabble.

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�.
Wybór wierszy i opowiadañ..., S³upsk 2013


