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Opinie, komentarze i plany na przyszłość,
czyli kolejna odsłona projektów
Comenius.

Zapraszamy do lektury wywiadów
z koordynatorami i opiekunami przedsięwzięć
realizowanych w ramach projektów.

Pani Iwona Gawrych opowiada 
o wyprawie do Rumunii.

Pani Marta Łomacz przybliżyła
czytelnikom pracę Koła Comenius.

Pani Agnieszka Żebrowska zdradza, 
na czym projekt realizowany w szkolnym
internacie.

Widekonferencja - Comenius projekt dwustronny

Jaki cel przyświeca  kolejnej edycji projektu
Comenius?
Tytuł naszego projektu brzmi „Together In United
Europe”. Projekt jest prowadzony w języku angielskim.
Biorą w nim udział szkoły z sześciu krajów. Oprócz
nas są to szkoły z: Rumunii (główny koordynator
projektu), Włoch, Turcji, Holandii 
i Portugalii.  Głównym celem projektu jest:
1. UŚWIADOMIENIE UCZESTNIKOM ZNACZENIA
OKREŚLENIA „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”
2. UDOWODNIENIE, IŻ RÓŻNORODNOŚĆ JEST
BOGACTWEM EUROPY, PORZEZ POZNANIE
RÓŻNYCH KULTUR, STYLÓW ŻYCIA, TRADYCJI,
OBYCZAJÓW KRAJÓW PARTNERSKICH.
3. KREOWANIE POZYTYWNEGO PODEJŚCIA DO
NAUKI, SZCZEGÓLNIE JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ
TECHNOLOGII ICT, A TAKŻE PRACY
ZESPOŁOWEJ.
4. UMOŻLIWIENIE UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, INFORMACJI,
TECHNIK UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA Z KOLEGAMI
ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH.
Jak dotychczas przebiega współpraca?
Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu w Rumunii, na
którym został ustalony terminarz działań w ramach
projektu. Na Kole Comeniusa uczniowie, pod opieką
pani Marty Łomacz zajmują się poszczególnymi
zagadnieniami. Mamy do dyspozycji pewną pulę
pieniędzy, w ramach których możemy zrealizować
minimum 24 mobilności (1 mobilność to 1 wyjazd 
1 osoby).
Czy każda szkoła może wziąć udział w takim
projekcie?
Wzięcie udziału w projekcie możliwe jest tylko wtedy,
gdy taki projekt wygra konkurs organizowany przez
Agencję Narodową. Do konkursu może stawać zespół
utworzony przez kilka szkół, które chcą pracować w
ramach jednego projektu. Każda szkoła składa
wniosek (w tym opis projektu do Agencji Narodowej)
we własnym kraju. Wniosek taki musi być sprawdzony
pod względem formalnym, a potem merytorycznym
przez ekspertów i dostaje odpowiednią liczbę punktów.
Jeśli jest to wystarczająco duża liczba, otrzymujemy
pieniądze na realizację projektu. Brzmi to może prosto,
ale tak naprawdę najwięcej pracy jest zawsze ze
znalezieniem partnerów – to miesiące ślęczenia nad
komputerem, setki wysłanych e-maili, formularzy itp.
Wszystko w języku projektu.
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Powstał kącik Comeniusa przy schodach
prowadzących na salę gimnastyczną,

gdzie znajdują się plakaty reklamujące
poszczególne kraje partnerskie.

Kto decyduje o zadaniach dla poszczególnych
grup?
Zadania w projekcie rozdzielił koordynator na etapie
pisania wniosku. Co miesiąc mamy do zrealizowania
szczegółowe cele, m.in. debaty tematyczne (tematy
uzgodniliśmy na spotkaniu w Rumunii)np. o
dyskryminacji, o mniejszościach narodowych, o
wadach i zaletach UE itp. Uczniowie na zajęciach Koła
Comenius tworzą plakaty, przygotowują materiały do
debat. W styczniu odbyła się wideokonferencja z
udziałem wszystkich szkół partnerskich. Powstał kącik
Comeniusa przy schodach prowadzących na salę
gimnastyczną, gdzie znajdują się plakaty reklamujące
poszczególne kraje partnerskie. W tym roku czekają
nas jeszcze dwa wyjazdy- do Holandii i Turcji. Do
naszej szkoły goście przyjadą prawdopodobnie w
styczniu 2015 roku.
Czy fakt, że jest Pani ponownie koordynatorem
takiego przedsięwzięcia sprawia, że jest łatwiej
realizować zadania?
Poprzedni projekt był pierwszym, który prowadziłam
jako szkolny koordynator. Wielu rzeczy musiałam się
nauczyć w krótkim czasie. 

To doświadczenie jest bardzo pomocne w obecnym
projekcie, nie poruszamy się po omacku, wiem czego
można się spodziewać, co można zrobić lepiej, czego
unikać, co może nam się przydać dziś. Warto
korzystać w doświadczeń, zarówna cudzych, jaki i
własnych.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmowa z panią Iwoną Gawrych

Jakie zadanie realizują uczniowie podczas zajęć
koła?
Na zajęciach realizujemy zadania, które  przydzielono
naszej szkole. przed wyjazdem do szkoły partnerskiej
w Rumunii. Uczniowie przygotowali plakaty dotyczące
krajów partnerskich, można je było zobaczyć na
korytarzu naszej szkoły. Zostało również opracowane
logo projektu, które okazało się najlepszą pracą
spośród zaproponowanych 
i zostało zaakceptowane przez wszystkie kraje,
zostając tym samym oficjalnym logiem, którym będą
się posługiwać wszystkie szkoły partnerskie. Podczas
wyjazdu określone zostały kolejne zadania i teraz
nasze zajęcia będą polegały na przygotowaniu
materiałów do comiesięcznych debat na tematy
dotyczące Unii Europejskiej oraz tworzenie posterów
tematycznych.
Czy pracujecie Państwo według jakiegoś planu?
Mamy wyznaczone terminy poszczególnych zadań,
których należy się trzymać, pracujemy nad tymi
zagadnieniami, które są najpilniejsze.
Jak ocenia Pani pierwszy wyjazd w ramach
projektu?
Bardzo dobrze. Szkoły partnerskie wykazały
niesamowitą otwartość, chęć poznania się 
i współpracy co sprawiło, że pobyt upłynął w miłej
atmosferze pracy. Nasi uczniowie, którzy uczestniczyli
w tym wyjeździe wykonali swoje zadania,
zaprezentowali naszą szkołę podczas oficjalnej części
oraz mieli okazję poćwiczyć język angielski podczas
kontaktów z uczniami 
z zagranicy.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmowa z Panią Martą Łomacz

Kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu
Comenius budzi ciekawość. Czy może nam Pani
przybliżyć ideę tych działań?
Projekt DWUSTRONNY o tytule "Bridge Across
Common European Cultural Heritage" realizowany jest
wspólnie ze szkołą partnerską Colegiul Tehnic
&#x201E;General Gheorghe Magheru&#x201D; w
Targu-Jiu z Rumunii i ma celu poznanie wspólnego
kulturowego dziedzictwa obu krajów europejskich.
Jakie zadania spoczywają na uczestnikach
projektu?
Zadań czekających naszych uczniów jest mnóstwo,
łatwiejszych i trudniejszych,
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takich jak na przykład stworzenie albumu
multimedialnego, założenie strony internetowej
projektu, utworzenie słownika terminów archaicznych
w trzech językach (angielskim, rumuńskim i polskim) i
wiele innych. Oczywiście przy realizacji każdego
zadania uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie
nauczycieli biorących udział w projekcie.W toku
projektu odwiedzi nas grupa 20 uczniówi 4 nauczycieli
ze szkoły w Targu-Jiu, by w ciągu 10 dni pobytu
wykonać wspólnie wiele zadań, miedzy innymi
przygotować konferencję prasową.

Dobry koordynator na pewno
musi być osoba konkretną,

zorganizowaną i sumienną by
skutecznie poprowadzić

działania nie tylko swoje, ale i
całej grupy projektowej.

Kto był pomysłodawcą projektu?
To Rumunia zaprosiła nas do współpracy już w 2012
roku i projekt ten wygrał oraz został zaakceptowany do
realizacji przez Polską Agencje Narodową. Jednakże
zabrakło wówczas funduszy po stronie rumuńskiej. Nie
zniechęciło to nas i postanowiliśmy wspólnie złożyć
ten sam  projekt ponownie i tym razem oba kraje
otrzymały dofinansowanie. Udało się.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmowa z Panią Agnieszką Żebrowską
                                                                     S.K. i W. Ż

Biologia alternatywna
Aby ustrzec tasiemca przed
chorobami, należy często myć ręce.
Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi
jajek, a jeśli, to je zjada.
Kogut był własnością Marka, który
piał codziennie na pobudkę.
Papuga potrafi mówić nawet takie
wyrazy, których człowiek nie
powtórzy.

Zajęcia koła

Patriotyzm - obowiązek, moda
czy obciach? Sonda uczniowska

  

  Listopad przyniósł nam Narodowe Święto
Niepodległości. Jak co roku w naszej szkole
zorganizowano śpiewanki patriotyczne. Nad całością
czuwała Pani Ewa Sagała, a o nagłośnienie - jak
zwykle niezawodnie - zadbał Pan Zdzisław
Chorążewicz i jego uczniowie. 
  To wydarzenie skłoniło mnie do pewnego ruchu.
Postanowiłam przeprowadzić sondę wśród uczniów
naszej szkoły. Tytułowe pytanie zadałam kilku osobom
z różnych klas.
                                                           S. K. 
 
  Dzisiaj mało osób rozumie, czym jest
patriotyzm. Tworzą jakieś sztuczne
podziały, a przywiązanie do Ojczyzny ma
się w sercu.
                                                     Ania, 17 lat
 

Fot. B.J.
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Niestety, obecnie bycie patriotą
niekoniecznie kojarzy mi się z czymś
dobrym. W mediach pokazuje się coraz
częściej radykalne postrzeganie tej
postawy, dlatego staram się o tym nie
myśleć.
                                            Maciek, 16 lat

  Myślę, że nie da się uciec od tego, kim
jesteśmy, gdzie nas wychowano, jaki jest
nasz ojczysty język. Nie da się uciec od
tożsamości narodowej. A to dobry wstęp
bo bycia patriotą.
                                              Magda, 18 lat

 
  Od Matki nie uciekniesz, zatęsknisz.
                                                  Jakub, 17 lat

Czy matura to bzdura? -sonda
uczniowska
 
   Tegoroczni maturzyści pisali już w tym roku
szkolnym jedną maturę - próbną. Przed nimi jednak
decydujący egzamin w maju. Zapytaliśmy kilkoro z
nich, jak idą przygotowania? Co myślą 
o przeprowadzaniu w naszej szkole próby
z egzaminu dojrzałości?
                                                                     S. K.  
     Podoba mi się pomysł próbnej matury, chociaż
przyznaję, niewiele się uczyłem. Chciałem spróbować
tak bez przygotowania, ocenić swoje szanse. Tylko
jedno mi przeszkadza - po egzaminie idziemy na
lekcje. To trochę męczące.
                                                              Wojtek
  Uczę się, ale jak zerkam na swoje oceny, postępów
jakoś nie widzę:)
                                                              Magda
  Próbna matura to dobra sprawa. Fajnie, że jest 
w szkole. Niektórzy nauczyciele robią nam dwie takie
próby. W listopadzie i przed feriami. To daje kopa do
nauki.
                                                                Kasia

Numer przygotowali:
Aleksandra Wilkowska, Wiktoria Żebrowska, Damian
Kurpiewski, Patrycja Pyskło, Konrad Wilkowski,
Karolina Samsel

Korekta: Aleksandra Wilkowska

Redaktor naczelny: Sylwia Kujawa
Sekretarz redakcji: Damian Kurpiewski

Fotografie: galeria ILO oraz Bartosz Jechanowski

Lekcja starożytności według uczniowskiej
mądrości:

Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój 
i stanął w całej swojej okazałości przed
przerażonymi zalotnikami.
Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia
żona Minosa urodziła dziecko.
Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.

Śpiewanki patriotyczne Fot. ILO
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