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    Nasza szkoła w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła realizację projektu :
,,European Rainbow- a guide to teach European Citizenship”
Celem projektu "Europejska Tęcza - jak nauczać o europejskości"  jest promowanie
uniwersalnych wartości, które są kluczowe dla poszanowania i zrozumienia
tożsamości narodowej i różnorodności kulturowej. W trakcie  trwającego trzy lata
projektu, uczniowie z siedmiu europejskich szkół zdobywają wiedzę o mitach i
legendach poszczególnych krajów. Dzieci  analizują mądrości wypływające z
legend i porównują  cechy poszczególnych bohaterów.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu EU Erasmus +, Action 2.
Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Szkole Podstawowej nr 58 im.Jerzego
Kukuczki w Poznaniu w październiku 2016 .

Szkoły biorące udział w projekcie (The schools participating in the international
project):
1.  Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real,  Portugal- project
coordinator 
2. Istituto di Istruzione Superiore Giambattista Vico, Sulmona, Italy 
3.  Proto Dimotiko Xanthis, Xanthi, Greece,   
4.  Saint Sofia Private Primary School, Sofia, Bulgaria, 
5.  Visagino ,,Ziburio” pagrinide mokykla, Visaginas, Lithuenia 
6.  Zakladna skola, Levice, Slovakia 
7.  Szkoła Podstawowa nr 58, Poznan, Poland
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                          SPOTKANIE PROJEKTOWE 
                                  17.03-24.03.2017

a

    ZWIEDZAMY RZYM

     W dniach 18-24 marca 2017 odbyło się 2
spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „European
Rainbow. The Guide To Teach European
Citizenhip”.  Spotkanie 7 krajów partnerskich, w tym
Polski, Włoch, Grecji, Portugalii, Słowacji, Litwy oraz
Bułgarii miało miejsce we Włoszech w przepięknej
górskiej miejscowości o nazwie Sulmona, gdzie
byliśmy goszczeni przez włoską szkołę i włoskie
rodziny. 
    W spotkaniu udział brali uczniowie z 7 krajów
przy wsparciu nauczycieli, którzy w ramach
projektu podczas tygodnia spędzonego we
Włoszech wykonali świetną pracę.
     W niedzielę po przylocie do Rzymu dzieci wraz z
opiekunami brały udział w całodziennym zwiedzaniu
Rzymu pod kierownictwem przewodnika, tak aby
mogły jak najwięcej dowiedzieć się o historii,
kulturze i architekturze kraju.
    Nasz smok wawelski zwiedzał piękny Rzym i
Watykan razem z nami.

a

 

W niedzielę  braliśmy  udział w całodziennym
zwiedzaniu Rzymu pod kierownictwem
przewodnika, tak abyśmy  mogli jak najwięcej
dowiedzieć się o historii, kulturze i architekturze
kraju.    Wraz z uczestnikami projektu
przemierzaliśmy uliczki tego pięknego miasta,
podziwiając jego architekturę m.in.: Coloseum,
Forum Romanum, Panteon,  łuk triumfalny
Konstantyna Wielkiego, Fontannę di Trevi.
Tu historia na każdym kroku miesza się ze
współczesnością.
 Zachwycał nas każdy zaułek, uliczka tętniąca
życiem. Urzekały zapachy i smaki przepysznych
włoskich dań.
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Poznaliśmy bogatą  historię Rzymu , jego  kulturę i przepiękną architekturę, która odbiła swoje piętno na
dziełach rozsianych po całej Europie. 
Omówiliśmy  charakterystyczne style  architektoniczne – wskazaliśmy  podobieństwa do budowli min. w
Grecji.
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                Sulmona

a

       Dnia 19 marca 2017 zawitaliśmy późnym
wieczorem do Sulmony. Na uczniów czekały już
włoskie rodziny. Niepewność mieszała się z
radością. Jednak ciepłe przyjęcie i radosne
powitanie włoskich kolegów rozwiały wszelkie
wątpliwości. Już  wtedy wiedzieliśmy , że to
spotkanie projektowe będzie wyjątkowe. 
  Ranek 20 marca odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną
szkołę. Przywitała nas pani Dyrektor Pani Caterina
Fantauzzi i nauczyciele Liceo Giambapttista Vito.
Następnie wyruszyliśmy na wspólną wycieczkę .po
Sulmonie. Mogliśmy podziwiać to piękne
miasteczko z bliska: akwedukty, fontanny, pięknie
zdobione kościoły. Zobaczyliśmy pomnik Owidiusza
i przemierzaliśmy szlakiem tego wybitnego
poety.Po powrocie do szkoły wspólnie
przygotowywaliśmy  się do wydarzeń kolejnego dnia
– urodzin Owidiusza, podczas których dzieci
recytowały fragmenty jego dzieł w języku angielskim
i swoim rodzimym oraz ćwiczyły układ taneczny ,
który miał być zaprezentowany w formie  Flash
Mob.
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     Urodziny Owidiusza 

a

   W dniu urodzin Owidiusza  obchodzonych  w
Sulmonie bardzo uroczyście z udziałem
miejscowych władz i mediów w dniu 21 marca
recytowaliśmy fragmenty „ Metamorfozy” w języku
angielskim , włoskim , polskim, bułgarskim,
portugalskim , litewskim, słowackim na placu pod
pomnikiem poety przed Ratuszem Miasta  
  Ukoronowaliśmy  sylwetkę wielkiego poety
wieńcem laurowym w obecności Pani Burmistrz i
mieszkańców Sulmony oraz uczestników projektu
Erasmus+.
  Następnie  zaprezentowaliśmy  wspólny taniec  w
formie Flash Moba- wcześniej przygotowanego w
szkole w czasie popołudniowego spotkania- w celu
uświetnienia urodzin wielkiego mieszkańca
Sulmony. Dzieci miały na sobie takie same t-shirty
przygotowane specjalnie na tę okazję oraz
przepiękne nakrycia głowy przygotowane przez
uczniów Szkoły Artystycznej. Efekt całego
wydarzenia był fantastyczny i pokazał nam jak
świetna może być współpraca pomiędzy różnymi
krajami i kulturami, kiedy dążymy do realizacji
wspólnego wspaniałego celu. Realizacja zadania
pozwoliła uczniom nawiązać bliższe relacje.
Taniec zainteresował wielu przypadkowych
przechodniów, którzy tworzyli coraz większe
skupisko i bacznie obserwowali poczynania
uczestników Erasmus+.
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   Wizyta w teatrze-poznajemy mity i legendy          
                      uczestników projektu

   Tego samego dnia po południu odbyło się
uroczyste spotkanie w teatrze miejskim, w którym
to każde Państwo prezentowało wybraną przez
siebie legendę charakterystyczną dla danego kraju. 
Nasi uczniowie rozpoczęli przygodę z projektem od
studiowania mitów i legend krajów uczestniczących
w projekcie. W czasie spotkania w Sulmonie przede
wszystkim  poznali, analizowali mądrości
wypływające z legend i baśni oraz porównywali
cechy poszczególnych bohaterów. Następnie dzieci
opowiadały o kulturze, języku i zwyczajach
panujących w ich krajach oraz pokazywały
wcześniej przygotowane prezentacje i
przedstawienia.  Nasza szkoła zaprezentowała
"Legendę o Smoku Wawelskim".
       To był dzień pełen wrażeń!
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W środę uczniowie wraz z nauczycielami od rana
brali udział w wycieczce z przewodnikiem po
Sulmonie, podczas której mogli się dowiedzieć
więcej o życiu i kulturze ludzi żyjących w tym
rejonie. Dowiedzieliśmy się ,że  Sulmona uważana
jest za miejsce narodzin konfetti (confetti), czyli
migdałów pokrytych cukrem i rozdawanych rodzinie
i znajomym podczas wesel oraz innych specjalnych
okazji. Słodycze można jeść lub użyć jako
dekoracji. Lokalni cukiernicy rozwinęli sztukę
tworzenia konfetti w różnych kolorach i kształtach.  
Następnie udaliśmy się autokarem poza granice
miasta i odwiedziliśmy ruiny oddalone o trzy
kilometry  , u stóp góry Monte Morrone,  uznawane
za willę Owidiusza. 
Później udaliśmy się do  Badia Morronese,
wielkiego  kompleksu religijnego  założonego przez
papieża Celestyna V jako kaplica w roku 1241.
Potem się obiekt się rozrósł i dziś jest klasztorem.
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       WARSZTATY ARTYSTYCZNE

  
        Po południu odbyły się warsztaty artystyczne
dla uczniów. W czasie tych warsztatów uczniowie
włoscy opowiadali uczniom pozostałych Państw o
rękodziele charakterystycznym dla tego regionu. Na
korytarzach można było podziwiać prace uczniów
ze szkoły włoskiej. Przepięknie zaprojektowane i
wykonane kreacje z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów wzbudziły zachwyt wielu dziewczyn.
   Następnie uczestnicy Erasmus+ wspólnie
zaprojektowali grafikę  i wykonali jej odbitki na
chustkach.
  Podjęte działania pokazały , że mimo różnic
językowych i kulturowych jesteśmy do siebie
bardzo podobni. Potrafimy  realizować  projekty, a
ich  efekty stanowią wspólną wartość.Nie istnieją
wtedy żadne bariery.
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    TWORZYMY LEGENDĘ

   
 W czwartek od rana dzieci brały udział w dyskusji
mającej na celu podsumowanie przedstawionych
dzień wcześniej legend i mitów i prezentowanych w
nich wartości. 
   Uczniowie wymielili się spostrzeżeniami na temat
legend i mitów, z jakim się zapoznali. Omówili
prezentowane wartości i bohaterów. Wskazali na
poruszane problemy, zagadnienia. W czasie
dyskusji doszli do wniosku , że wszystkie te utwory
wskazywały na podobne wartości a bohaterowie
podejmowali się zadania ulepszania zastanego
świata , jednocześnie narażając na szwank swoje
życie. Wielokrotnie przedstawione postaci
wykazywały się odwagą, bohaterstwem ,
niezachwianą moralnością ,  pomysłowością ,
poświęcali się dla innych. Wszyscy podejmowali
trud zmiany świata na lepsze. Bohaterowie legend
różnili się tylko z imienia , natomiast wartości i
cechy powielały się w opowieściach wielokrotnie. 
   Uczniowie na podstawie poznanych legend
rozpoczęli pracę nad zredagowaniem wspólnej
legendy, która scalała by wartości, bohaterów i idee.
Wynikiem tych działań ma być stworzenie idealnego
świata, w którym wszyscy ludzie mogliby się czuć
szczęśliwi , bez granic i uprzedzeń, gdzie
bohaterowie działają na rzecz szeroko społeczności
ludzkiej bez względu na wiek , pochodzenie, kolor
skóry, język i historię kraju.
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WYCIECZKA DO PESCARY

            POŻEGNANIE
a

       Następnie dzieci wyruszyły na wycieczkę do
nadmorskiej miejscowości Pescara, gdzie odwiedziły
muzeum przedstawiające historię regionu Abruzja.
 Tam uczestnicy projektu zapoznali się historią regionu
Abruzji, jego tradycją , kulturą , wytworami życia
codziennego, dniem codziennym minionych pokoleń.
Jednocześnie uczniowie wymienili się
doświadczeniami na temat historii swoich przodków.
  

 
    Wieczorem nadszedł czas pożegnania z włoskimi
przyjaciółmi i wyjazd do Rzymu, skąd następnego dnia
wszyscy udali się do swoich Państw. Smutno mam
było rozstawać się, ale nawiązane przyjaźnie i
znajomości pozostaną pomimo wielu dzielących nas
kilometrów  . 
    To był owocny i wspaniale spędzony czas.
Spotkanie to uzmysłowiło nam, jak bardzo jesteśmy do
siebie podobni mimo różnic wynikających z naszych
kultur.  a
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