EDUKACJA I KULTURA

&TGCOUEQOGVTWGe
OCT\GPKCUKõURGãPKCLð
Najwięcej na ten temat powiedzą uczniowie, którzy zgłosili się do
udziału w projekcie, który obecnie realizujemy w Gimnazjum w Birczy.
Wszystko zaczęło się w październiku 2012 roku, podczas seminarium
kontaktowego w Pułtusku, które zostało zorganizowane przez Agencję
Narodową Programu “Uczenie się przez całe życie” - Comenius.

Poznałam wtedy wspaniałych nauczycieli z Belgii, Islandii, Grecji, Niemiec
i Hiszpanii, którzy, podobnie jak ja, mieli
pomysł na wspólny projekt partnerskiej
wymiany szkół. Wówczas udało nam się
opracować zarys naszego przedsięwzięcia,
którego motyw przewodni to eko-turyzm.
Do projektu dołączyli także Węgrzy.
W grupie liczącej 7 nauczycieli z poszczególnych krajów przystąpiliśmy do ciężkiej
pracy, trwającej 3 miesiące, która polegała
na konkretnym opracowaniu wniosku. Co-
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dzienne emaile, dopisywanie konkretnych
działań, ustalanie harmonogramu spotkań. Mieliśmy pewność, że nasz pomysł
jest ciekawy, problem tkwił w ustaleniu
szczegółów tak, by oceniający w każdym
z krajów pozytywnie rozpatrzyli wnioski
- wysłane w tym samym dniu, w takim samym brzmieniu do poszczególnych agencji
narodowych. Koordynatorem głównym
została koleżanka z Wysp Kanaryjskich,
Carmen, która miała największe doświadczenie w projektach Programu Comenius.
Od czerwca śledziliśmy losy naszego
projektu, bowiem w różnych krajach oceniany był on w innym terminie. I wreszcie,
jako pierwsza, akceptację otrzymała Gran
Canaria, my czekaliśmy dalej... Okazało się,
że we wszystkich 7 krajach nasz wniosek
został oceniony pozytywnie. W lipcu 2013
roku dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy
dotację w wysokości 20 000 Euro na realizację projektu pt.”Eco-tourism - a green
path to the future” - “Eko-turyzm - zielona
ścieżka ku przyszłości”.
Realizujemy nasz projekt w Gimnazjum
w Birczy, ale wnioskodawcą według zasad
Programu Comenius jest Gmina Bircza.

Zespół “Comeniusa” liczy 20 uczniów
z klas pierwszych i drugich oraz 5 nauczycieli, trwa od września 2013 do maja 2015
roku. W tym czasie realizujemy zadania
zaplanowane w harmonogramie oraz
odbywamy wyjazdy zagraniczne, które
w całości pokrywane są z otrzymanych
funduszy.
Do tej pory opracowaliśmy logo projektu, wysyłaliśmy (i otrzymaliśmy od
partnerów!) kartki świąteczne z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, wśród uczniów,
nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli
różnych instytucji przeprowadziliśmy
ankiety na temat rozwoju turystyki w naszych regionach, a obecnie pracujemy nad
stworzeniem wielojęzykowego słownika
pojęć związanych z ekologią.
Bez wątpienia największą atrakcją projektu są wyjazdy zagraniczne, podczas
których, oprócz poznania piękna krajów
naszych partnerów, uczniowie i nauczyciele doskonalą warsztat językowy (komunikacja tylko w języku angielskim), poznają
zwyczaje szkolne, kulturę i codzienne życie
mieszkańców.
Zwiedziliśmy już Islandię oraz Gran
Canarię, a właśnie wróciliśmy z Węgier,
gdzie spotkaliśmy się wszyscy ponownie!
Koordynator projektu
- Barbara Kropieniewicz nauczyciel biologii
Gimnazjum w Birczy

15

EDUKACJA I KULTURA

)TCP%CPCTKC OQLGOCT\GPKG
W naszej szkole organizowany jest projekt Comenius-”Eco- tourism
a green path to the futhure”, bierze w nim udział ok. 20 uczniów. Projekt
polega na współpracy ze szkołami z Islandii, Belgii, Niemiec, Węgier,
Grecji, Hiszpanii oraz Polski. Celem jest poznawanie tradycji oraz
kultury danego kraju i doskonalenie j.angielskiego.
W listopadzie mieliśmy możliwość wyjazdu na Gran Canarię. Był to nasz pierwszy,
a zarazem bardzo ważny wyjazd. Mogło
w nim uczestniczyć tylko czworo uczniów,
tymi szczęściarami były: Kamila Maculak,
Małgorzata Lalik, Kamila Michałkiewicz
oraz Daria Jakóbiak, naszymi opiekunami
były Panie: Barbara Kropieniewicz oraz
Monika Bodnar. Po długim oczekiwaniu nadszedł czas wyjazdu. Podróż była
wyczerpująca, lecz po zameldowaniu się
w hotelu w Madrycie, znalazłyśmy siły na
zwiedzanie. Madryt jest tętniącym życiem
miastem, szczególnie po godz. 18.00.
Nazajutrz czekał nas lot na Gran Canarię
oraz pierwsze spotkanie z rodzinami,
u których mieszkałyśmy. Gran Canaria jest
małą wyspą, lecz niesamowitą. Przez 5 dni
pobytu zwiedzałyśmy wyspę, poznawałyśmy tamtejszą kulturę, język, tradycje, kosztowałyśmy tamtejszych specjałów, takich jak
ośmiornica, gofio lub prażone kasztany. Jedynym utrudnieniem było to, że każda z nas
mieszkała u innej rodziny, która starała się
jak najlepiej zorganizować nam wolny czas
oraz zapoznać nas z okolicą. Niestety nasza
podróż dobiegała końca. Mimo zmęczenia,
po długiej podróży powrotnej na następny
dzień byłyśmy w szkole, aby móc dzielić się
naszymi przeżyciami z kolegami i zobaczyć
ich po długiej nieobecności.
Nadal utrzymujemy kontakt z rodzinami, u których mieszkałyśmy, mamy
nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
Najlepszą pamiątką z tej podróży są nasze
wspomnienia, które są niezwykłe. Dziękujemy organizatorom projektu za tak wielką
szansę i pomoc w spełnianiu marzeń.
DZIĘKUJEMY.
Małgorzata Lalik klasa II a Gimnazjum w Birczy
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Spełniło się moje marzenie! Gran Canaria jest piękna! Moim marzeniem od
zawsze było polecieć do Hiszpanii i dostałam szansę.. miałam okazję je spełnić.
Było fantastycznie! Ludzie z Gran Canarii
są bardzo mili, gościnni i weseli. Przyjęli
mnie do swojego domu wręcz wspaniale.
Kilka razy podczas mojego pobytu powtarzali mi, abym czuła się u nich w domu jak
u siebie. I tak było, dołożyli wszelkich swoich starań, by mój pobyt był niezapomniany
i ciekawy. Będąc na Gran Canarii, miałam
okazję spędzić trochę czasu w prawdziwej
hiszpańskiej szkole. Można zauważyć wiele
różnic pomiędzy naszą, a ich szkołą. Poznałam rówieśników, z którymi utrzymuję stały
kontakt. Hiszpańskie jedzenie jest przepyszne! Każda potrawa, którą próbowałam, była
wyśmienita. Poznałam również tamtejszą
kulturę, zabytki. Rodzina, u której mieszkałam, zabrała mnie w różne piękne miejsca, starali się o to, by to zwiedzanie było
formą ciekawego poznawania ich „stron”.
W dodatku miałam okazję pierwszy raz
w życiu lecieć samolotem, co też było dla
mnie cudownym i niezapomnianym przeżyciem. Ten wyjazd z pewnością pozostanie
w mojej pamięci do końca życia.
Kamila Michałkiewicz
- klasa II c Gimnazjum w Birczy
Wyspy Kanaryjskie 12-17.11.13 r.
Minęły cztery miesiące, a moje wspomnienia każdego dnia odżywają na nowo.
Bardzo ciepło wspominam pobyt na
Gran Canarii. Miałam okazję, poznać
kanaryjską kulturę, zwyczaje, aromaty
ich kuchni, a także wzbogacić zasób słów
w języku angielskim i hiszpańskim. Podczas tygodniowego pobytu mocno zżyłam
się z Amandą, moją „siostrą”, a także z resztą jej rodziny, u której mieszkałam i za którą tęsknię. W dalszym ciągu utrzymujemy
dobre kontakty i mam nadzieję, że Amanda
odwiedzi mnie w Polsce. Dzięki Amandzie
poznałam również wiele sympatycznych
osób, których mi brakuje. Myślę, że warto
również wspomnieć o tym, iż serdeczność,
gościnność, jak i szczery uśmiech jest cechą
charakterystyczną Kanaryjczyków. Pobyt
na Wyspach Kanaryjskich, w Valsequillo,
był dla mnie niczym wymarzone wakacje,
w których wiarygodność w dalszym ciągu
nie mogę uwierzyć. „Hello, przecież ja
byłam na Wyspach Kanaryjskich!”-miałam
niesamowitą, niepowtarzalną okazję by
przeżyć coś tak wspaniałego, jak ta podróż.
Ciągle w pamięci mam numery lotów, terminali, a także emocje, które towarzyszyły
mi podczas pierwszego lotu samolotem-

2T\GTYCPCNWPEJURCEGTRQ8CNUGSWKNNQ

-troski, obawy...wszystkiego mogłam doświadczyć sama. Taka wycieczka to prawdziwa szkoła życia. Pozwoliła wykorzystać
nabyte umiejętności w praktyce, uświadomiła jak są ważne i potrzebne, chociaż
nieraz je bagatelizujemy (np. nauka języka
angielskiego, umiejętność komunikowania
się z innymi), a także odkryć swoje mocne
strony i poznać samego siebie. Nie umiem
wyrazić słowami, jak bardzo się cieszę, że
miałam możliwość przeżycia tego wszystkiego- tej fascynującej przygody.
Kamila Maculak
- klasa II c Gimnazjum w Birczy
Lista siedmiu wspomnień z podróży
1. Pogoda. Był to jeden z wielu plusów,
szczególnie, gdy wyjeżdża się w listopadzie. W Polsce o tej porze prawie zima
- a na Gran Canarii przyjemna i ciepła
pogoda. To pierwszy z plusów.
2. Zachowanie ludzi. Nadzwyczajna gościnność, uśmiechy od nieznajomych to wszystko sprawiało, że nie chciało się
wyjeżdżać. Mimo głośnego zachowania,
bardzo ciekawym doświadczeniem było
obserwowanie energicznych i wiecznie
uśmiechniętych Kanaryjczyków.
3. Wygląd miast. Kolorowe domki na tle
niebieskiego nieba - jeden z najpiękniejszych widoków. I do tego wiele drzew
i krzewów.
4. Ukształtowanie terenu. Góry i ocean
w jednym. Siedząc na plaży, widzi się
góry. To zróżnicowanie terenu było
czymś niespotykanym.
5. Potrawy. Świeża, a zarazem smaczna
kuchnia. Oryginalne przyprawy. To coś,
czym można się odznaczać.
6. Roślinność. Na każdym kroku inna
roślina. Wiele nowych drzew, krzewów,
które w Polsce hodujemy w doniczkach.
Tam rosną w parku, w ogródkach - warto było to zobaczyć.
7. Beztroska i wolność. Dosłownie wyczuwalne w powietrzu. Tak jakby czas
zatrzymywał się w tamtym miejscu.
Daria Jakóbiak
- klasa I a Gimnazjum w Birczy
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,VODQGLD±NUDMQLH]Z\Ná\E\á]DZV]H
SU]HGPLRWHP PRLFK PDU]HĔ L GRSLHUR
NLHG\ ] RNLHQ OąGXMąFHJR Z .HIODYLNX
VDPRORWXXMU]DáDPQLH]QDQ\PLGRWąGNUDMREUD]SU]HNRQDáDPVLĊ]HZáDĞQLHPRMH
PDU]HQLDVLĊVSHáQLDMą$FR]REDF]\áDP"
%H]NUHVQHSU]HVWU]HQLHZLHONLHJRSXVWNRZLDSR]EDZLRQHJRMDNLHMNROZLHNURĞOLQQRĞFLJG]LHQLHJG]LHW\ONRĞODG\ZLMąF\FK
VLĊGUyJFRSR]ZDODáRPLVQXüGRP\Vá\
]H JG]LHĞ Z WHM NVLĊĪ\FRZHM SU]HVWU]HQL
LVWQLHMąMHGQDNĞODG\F\ZLOL]DFMLOXG]NLHM
:NUyWFH SU]HNRQDáDP VLĊ R W\P Z\VLDGDMąF]VDPRORWX3RGUyĪQDV]DWUZDáD
GáXJRSRQDGJRG]LQQDMSLHUZGRMD]G
SRFLąJLHP GR .UDNRZD QRFQH ÄNRF]RZDQLH´QDORWQLVNXSU]HORWGR/RQG\QX
GZXNURWQDSRGUyĪSRFLąJLHPLPHWUHPQD
GUXJLHORWQLVNRLZUHV]FLHFHOQDV]HMSRGUyĪ\3RQLH]Z\NOH]DWáRF]RQ\P/RQG\QLH
SHáQ\P UyĪQ\FK HJ]RW\F]Q\FK SRVWDFL
QD XOLFDFK WXWDM Z .HÀDYLNX SRF]XáDP
ZLHONąXOJĊ1DORWQLVNXSDQRZDáVSRNyM
]QDF]QLH PQLHM SDVDĪHUyZ OXG]LH MDNE\
WURFKĊLQQLXĞPLHFKQLĊFL
1DV]DSU]\JRGD],VODQGLąUR]SRF]ĊáD
VLĊ RG JRG]LQQHM SRGUyĪ\ Z\SRĪ\F]RQ\PVDPRFKRGHP Z,VODQGLLNRPXQLNDFMD
SDĔVWZRZDMHVWVáDERUR]ZLQLĊWDQLHPD
SRFLąJyZ GRPDáHMRGGDORQHMRGF\ZLOL]DFMLIDUP\±PLHMVFDQDV]HJRQRFOHJX
3R GURG]H ] ZLHONLP ]DLQWHUHVRZDQLHP
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ĞOHG]Lá\ĞP\ ]PLHQLDMąFH VLĊ ]D RNQHP
NUDMREUD]\ &Dá\ F]DV E\á\ WR EDUG]R
XERJLHZURĞOLQQRĞüVNDá\NWyUHSRUDVWDá\
JáyZQLH SRURVW\ : PLHMVFDFK ÄEDUG]LHM
]LHORQ\FK´Z\SDVDá\VLĊGXĪHVWDGDRZLHF
JG]LHQLHJG]LHPRĪQDE\áRWDNĪHVSRWNDü
NRQLH OXE E\GáR 1DMZLĊNV]H ZUDĪHQLH
Z\ZDUá\QDPQLHRZLHF]NLNWyUHSRWUD¿á\
ZVSLąü VLĊ QD QDMZ\ĪV]H SDUWLH JyUVNLH
L]GRáXZ\JOąGDá\MDNELDáHRNUąJáHJáD]\
VNDOQH2GF]DVXGRF]DVXPRĪQDE\áRSRG]LZLDüVSá\ZDMąFHSRVWRNDFKZRGRVSDG\
RUD]G\PLąFHJHM]HU\:RGGDOLZLGDüWHĪ
E\áR GU]HPLąF\ ZXONDQ (\MDIMDOODM|NXOO

XF]QLyZZUyĪQ\PZLHNXWDNĪH]QDMGXMH
VLĊWXSU]HGV]NROH'ODZLHOX]QDVREUD]
MDNLWXWDM]DVWDOLĞP\MHVWW\ONRSU]HGPLRWHPPDU]HĔ-DNVWZLHUG]LáDSDQLG\UHNWRU
L SR]RVWDOL QDXF]\FLHOH XF]QLRZLH PDMą
WXWDM ZV]\VWNR F]HJR W\ONR SRWU]HEXMą
GRQDXNLDZLĊFGRVNRQDOHZ\SRVDĪRQH
UyĪQRURGQHNODVRSUDFRZQLHQRZRF]HVQą
VDOĊJLPQDVW\F]QąEDVHQ\]JRUąFąZRGą
WHUPDOQą VWRáyZNĊ VHUZXMąFD ]GURZH
VPDF]QHSRVLáNL:V]NROHQDSU]HUZDFK
SDQXMH QLH]Z\NáD FLV]D NDĪG\ PRĪH
ZW\PF]DVLHRGGDüVLĊVZRLPXOXELRQ\P
UR]U\ZNRPEDUG]RSRSXODUQHVąWXWDMV]DFK\UyZQLHĪQDOHNFMDFKXF]QLRZLHPyZLą
EDUG]RFLFKR'XĪ\P]DVNRF]HQLHPE\áR
GODQDVWRĪHZV]NROHXF]QLRZLHFKRG]ą
ERVR PDáH G]LHFL QDZHW EH] VNDUSHWHN
:LGDü ĪH ,VODQGF]\F\ EDUG]R GEDMą
RVZRMH]GURZLHRGĪ\ZLDMąVLĊ]GURZRVą
RSW\PLVW\F]QL SRJRGQL 3RWZLHUG]DMą WR
RJyOQLH]QDQHVWDW\VW\NLGRW\F]ąFHZVNDĨQLND UR]ZRMX VSRáHF]QHJR +', NWyU\
ZW\PNUDMXMHVWMHGQ\P]QDMZ\ĪV]\FK
DVNáDGDMąVLĊQDQLHJRQDVWĊSXMąFHF]\QQLNL ÄGáXJLH L ]GURZH Ī\FLH´ ÄZLHG]D´
LÄGRVWDWQLVWDQGDUGĪ\FLD´
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WHQNWyU\ZUVSRZRGRZDáWDNZLHONL
SDUDOLĪZNRPXQLNDFMLORWQLF]HM(XURS\
3R GRWDUFLX GR QDV]HJR PLHMVFD ]DPLHV]NDQLDZUD]]%HOJDPLRND]DáRVLĊ
]H Vą MXĪ QDV]H NROHĪDQNL ] +LV]SDQLL
ZNUyWFH SRMDZLá\ VLĊ *UHF]\QNL L :ĊJLHUNL1LHPF\SRMDZLOLVLĊGRSLHURG]LHĔ
SyĨQLHMJG\ĪVSyĨQLOLVLĊQDVDPRORW,MDN
WXZLHU]\üSRZV]HFKQLHSDQXMąF\PVWHUHRW\SRPRQLHPLHFNLPSRU]ąGNX"3U]\ZLWDáD
QDV :LNWRULD ± QDXF]\FLHOND ]H V]NRá\
Z 9LN RUJDQL]DWRUND QDV]HJR SRE\WX
Z,VODQGLL1DGUXJLG]LHĔRGZLHG]LOLĞP\
WR XURF]H OLF]ąFH RN  PLHV]NDĔFyZ
PLDVWHF]NRVSRWNDOLĞP\VLĊWDPZPLHMVFRZHM V]NROH UR]SRF]\QDMąF SUDFĊ QDG
QDV]\PSURMHNWHP6]NRáDZ9LNMHVWUyZQLHĪQLHZLHONDXF]ĊV]F]DGRQLHMRN

2SUyF]FRG]LHQQ\FKVSRWNDĔZV]NROH
REVHUZDFML]DMĊüUR]PyZ]QDXF]\FLHODPLLXF]QLDPL UyZQLHĪ3RODNDPLNWyU]\
VWDQRZLą WXWDM SRQDG   ZV]\VWNLFK
LPLJUDQWyZ  PLHOLĞP\ RND]MĊ ]ZLHG]Lü
QLH]Z\NáH PLHMVFD QD Z\VSLH WDNLH MDN
=áRW\ :RGRVSDG *XOOIRVV  MHGHQ ] QDMZLĊNV]\FKLPDORZQLF]\FKZRGRVSDGyZ
LVODQG]NLFK*H\VLU±QDMZLĊNV]\JHM]HU,VODQGLLZ\WU\VNDMąF\QDSRQDGPJRUąFH
ĨUyGáDUH]HUZDWZ\VWĊSXMąF\FKQD,VODQGLL
U]DGNLFKJDWXQNyZSWDNyZPDVNRQXUyZ
3RGF]DVVSDFHUyZNDPLHQLVW\PEU]HJLHP
2FHDQX $WODQW\FNLHJR SRG]LZLDOLĞP\
ZVSDQLDáH NUDMREUD]\ XWZRU]RQH SU]H]
UyĪQRURGQH IRUP\ VNDOQH GXĪą IUDMGĊ
VSUDZLá\QDPZ\JOąGDMąFHQDQDV]ZRG\
]LHORQHJáRZ\IRN
5R]VWDQLH ] ,VODQGLą E\áR WUXGQH
SR]RVWDá\ QDP ZVSDQLDáH ]GMĊFLD L ¿OP\
LQDG]LHMDQDGDOV]HVSRWNDQLD]QDV]\PL
SU]\MDFLyáPL],VODQGLLRUD]SR]RVWDá\FK
NUDMyZZLQQ\FKPLHMVFDFK(XURS\DZH
ZU]HĞQLXUXQDVZ%LUF]\
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