Projekt Comenius
'Wanderings through the history and culture of Europe'
‘Wanderings through the history and culture of Europe’ czyli wędrówki przez
historię i kulturę Europy to temat projektu, który realizowany będzie w naszej
szkole w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014. Projekt jest projektem
wielostronnym. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami z Hiszpanii,
Słowacji,
Irlandii
oraz
Turcji. Koordynatorem
projektu
jest
szkoła
ze Słowacji. Szkolnym
koordynatorem
projektu
jest p.
Marcelina
Więckowska, nauczyciel języka angielskiego SP 12.
Głównym założeniem projektu jest eksplorowanie oraz przedstawienie różnych
aspektów historii oraz kultury, obyczajowości, tradycji Polski i krajów
partnerskich. Do realizacji celów projektu wykorzystane zostaną różnorodne
metody takie jak poszukiwanie i selekcja informacji, opracowywanie tych
informacji, edycja tekstu, przygotowywanie prezentacji artystycznych, sztuk
teatralnych lub krótkich filmów z wykorzystaniem TIK oraz umiejętności
językowych. Językiem komunikacji będzie język angielski. Zagadnienia oraz
czynności projektowe będą zintegrowane ze szkolnym programem nauczania oraz
planem pracy szkoły.
‘Szkolny Klub Wędrowników Comeniusa’ dla uczniów klas 4-6 czuwać będzie nad
wszystkimi czynnościami projektowymi zaplanowanymi we wniosku oraz będzie
brać udział we wszystkich szkolnych wydarzeniach zw. z projektem. Niektóre
zadania projektowe angażować będą całą społeczność szkolną. Wypracowane
produkty każdorazowo prezentowane będą na spotkaniach wyjazdowych, na
stronie www projektu oraz podczas video konferencji.
Spotkania Szkolnego Klubu Wędrowników Comeniusa odbywają się w środy oraz
czwartki o godz.15:30 w sali A2 6 . Opiekunami Klubu są p. Grażyna Hodun,
Marcelina Więckowska oraz Izabela Monieta.
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W dniach 12-16 listopada 2012 odbyła się pierwsza wizyta krajów partnerskich w
Białymstoku, w ramach projektu 'Wanderings through the history and culture of
Europe' (Wędrówki przez historię i kulturę Europy) programu 'Uczenie się przez
całe życie' Comenius.
Nasi goście przybyli do nas z różnych stron Europy, a mianowicie z Hiszpanii,
Irlandii, Słowacji oraz Turcji. Mieliśmy niepowtarzalną okazję przywitać nie tylko
zagranicznych nauczycieli ale również uczniów z Hiszpanii, Turcji oraz Słowacji.
Dzieci z Hiszpanii oraz z Turcji gościły w domach naszych uczniów- uczestników
szkolnego Klubu Wędrowników Comeniusa.

Pierwszego dnia pobytu, we wtorek 13.11, nasi goście przybyli z wizytą do naszej
szkoły. Plan był bardzo napięty: najpierw zaprosiliśmy wszystkich do wzięcia
udziału w krótkiej akademii otwarcia, podczas której szkolny koordynator
projektu, p. Marcelina Więckowska oraz Dyrektor szkoły p. Anna Satuła powitały
wszystkich bardzo serdecznie i zachęciły do obejrzenia 'Mini Talent Show' w
wykonaniu uczniów klas II-VI. Niespodzianką, przede wszystkim dla polskiej części
widowni, był pokaz tradycyjnego tureckiego tańca w wykonaniu uczennic z Turcji.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy projektu udali się na krótki
spacer po szkole. Nasi goście nie ukrywali słów zachwytu! Zarówno budynek
szkoły jak i jego wyposażenie zrobiły na wszystkich duże wrażenie.
Bardzo ważną oraz ciekawą częścią wizyty w szkole był pokaz wypracowanych
specjalnie na wizytę w Białymstoku prezentacji multimedialnych oraz filmów
przygotowanych przez uczniów wszystkich krajów partnerskich. Prezentacje
traktowały o kraju oraz najważniejszych jego miejscach historycznych, o regionie
oraz szkole. Wszystkie prezentacje dostępne są na oficjalnym blogu naszego
projektu 'Roam the history and culture of Europe'.
W celu efektywniejszej integracji, propagowania pracy zespołowej oraz
nawiązania międzynarodowych znajomości 'młodzi uczestnicy' projektu stworzyli
wspólnie prace plastyczne- tzw. murale. Dzieciaki dały wyraz temu jak rozumieją
ideę bycia jedną, wielką, europejską rodziną- efekty były naprawdę
zdumiewające:) Tego dnia ćwiczyliśmy nie tylko nasze umysły ale również i ciała:)
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla nas różnorakie gry i zabawy
ruchowe na sali gimnastycznej. Bawiliśmy się wyśmienicie!
Chcąc przybliżyć naszym zagranicznym gościom historię oraz kulturę naszego
miasta oraz kraju, podczas pobytu w Polsce odbyły się trzy wycieczki: wieczorny
spacer po Białymstoku ze zwiedzaniem wnętrz Pałacu Branickich, jednodniowa
wycieczka do Warszawy z wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w
Zamku Królewskim, a także wycieczka do Supraśla z wizytą w Muzeum Ikon,
Monastyrze oraz Pałacu Buchholzów. Regionalnej podlaskiej kuchni natomiast
mieliśmy okazję spróbować w jednej z supraskich restauracji. Zapraszamy do
obejrzenia galerii zdjęć!!!
Wszystko co dobre niestety szybko się kończy:( W piątek 16 listopada
pożegnaliśmy naszych gości, niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku. Mamy
nadzieję że już niebawem znów się spotkamy...tym razem w Hiszpanii!!!

WIZYTA GOŚCI Z KRAJÓW PARTNERSKICH COMENIUS
(WTOREK)
8:30- przybycie gości z wizytą do szkoły (hol 0)
*nakrycia wierzchnie----sala konferencyjna A2 5; Turcy- kostiumy
8:55- 9:00- OFICJALNE PRZYWITANIE GOŚCI (hol 1)
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część artystyczna 'The Mini Talent Show' (sprzęt: Ula Badura/Krzysiek Kolendo,
kamera: Janusz Majewski, zdjęcia: Ania Jakubowska/Grażynka Hodun)
*Ewa Sokolińska- taniec
* Viola Kułak- śpiew
*Mariola Miron-Szkubel - flażolety
*Krzyś Mioduszewski- śpiew
*Kasia Łukaszewicz - śpiew
*turecki taniec w wykonaniu uczniów z Turcji
9:40- zaproszenie gości oraz uczniów-przewodników do sali konferencyjnej (krótka
przerwa 'kawowo-ciastkowa')
9:50- 10:45- spacer po szkole (zdjęcia: Grażynka Hodun)
piętro 2 ( sala przyroda, laboratoria językowe, sala komp.)
piętro 1 ( sala A2 19, sala muzyczna, sala C2 8/C2 10)
piętro 0 ( sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski,
stołówka, kawiarenka' Pod warzywkiem', sala C1 5)
piętro -1 (izba tradycji, kraina malucha, świetlica)
10:45- sala konferencyjna (n-le, uczniowie, przewodnicy)
*prezentacje uczniów SP12 (projekty plastyczne nt. krajów partnerskich) ok.20
min
*prezentacje PPT , PREZENTACJA PRODUKTÓW (wszystkie kraje)
1. 11:05-11:35- Polska
2. 11:35- 12:05- Słowacja
3. 12:05- 12: 35- Hiszpania
4. 12:40- 13:10- Turcja
5. 13:10- 13:40- PRZERWA OBIADOWA
13:45-15:30- panel dyskusyjny, omówienie czynności projektowych (n-le)
uczniowie oraz przewodnicy, chętni uczniowie SP (później również n-le):
*13: 45- 14:30- tworzenie murali 'Europa- wszyscy jesteśmy jedną rodziną!' (hol
1 lub 2)
odpowiedzialni: Agnieszka Daniluk, Ela Newel, Ania Jakubowska, Iza Monieta

(rozłożyć ceraty, arkusze papieru, farby)
*14:35- 15:20- gry i zabawy sportowe (nauczyciele w-f)
odpowiedzialni: Daniel Łempicki, Daniel Siegień, Konrad Lewończuk?, Krzysiek
Kolendo?
(stacje sprawnościowe, zabawa z piłką)
15:30- wyjazd gości ze szkoły (autokar)
16:00- wycieczka po Białymstoku (n-le, uczniowie, przewodnicy)
18:40- wyjazd uczniów oraz przewodników do rodzin goszczących (Grażynka)
19:00- kolacja w restauracji (n-le, uczniowie Słowacja, Marcelina, Grażynka)

SZKOLNY KLUB COMENIUSA Z WIZYTĄ W KATALOŃSKIEJ STOLICY OLIWY
Z OLIWEK- LES BORGES BLANQUES, HISZPANIA
W dniach 25.02.13 - 01.03.13 odbyła się pierwsza ‘comeniusowa’ wyprawauczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się ze swoimi Katalońskimi
rówieśnikami w ich rodzinnej miejscowości, Les Borges Blanques.

Wyjazd do Turcji – projekt Comenius
W dniach 31.03 - 04.04 miała miejsce kolejna wizyta robocza w Stambule. W
ramach realizacji projektu Comenius “Wanderings through the history and culture
of Europe' czyli wędrówki przez historię i kulturę Europy, odwiedziłyśmy kolejne
państwo partnerskie programu.

