Sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2013/2014
w ramach realizacji projektu Comenius
W ramach realizacji programu Comenius:
I.

zostały podjęte działania w celu przygotowania spotkania w:

Niemcy, Hofheim (04.III- 09.III. 2013)
Turcja, Istambuł/Pamukowa (21.IV.2013- 25.IV.2013)
Niemcy, Hofheim (dodatkowe spotkanie, w którym uczestniczyły tylko dwa kraje: Niemcy i
Polska (16. IX- 21.IX.2013)
Portugalia (30.IX.2013- 05.X.2013)
Imperia, Włochy (marzec 2014)
- nawiązanie kontaktu mailowego z nauczycielami z krajów partnerskich: Grecji, Włoch,
Turcji, Niemiec, Portugalii, aby ustalić szczegóły związane z pobytem w krajach partnerskich
(przydzielenie uczniów do rodzin; ustalenie terminu wizyty; ustalenie programu spotkania)
- sporządzenie harmonogramu wydatków na poszczególne wyjazdy
- dobór uczniów na wyjazdy ( została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z języka
angielskiego)
- przygotowanie merytoryczne wybranych uczniów do przygotowania prezentacji
multimedialnej pt. „Zrównoważony transport w Pruszczu Gdańskim”; „Mobilność uczniów
ZSO nr 1”
- spotkanie wychowawcy z rodzicami uczniów w celu ustalenia zasad związanych z
wyjazdem
- nawiązanie kontaktu mailowego uczniów z Polski z uczniami goszczącymi w krajach
partnerskich.
W roku szklonym 2013/2014 zrealizowaliśmy 33 mobilności.
Razem, podczas trwania całego projektu zrealizowaliśmy 37 mobilności.
II.

Opracowaliśmy „Program wizyty partnerów programu Comenius”.

III.

Gościliśmy partnerów w Polsce w dniach 07-11.04.2014

Podczas wizyty partnerów pracowaliśmy nad raportem końcowym, przedstawialiśmy i
omawialiśmy rozwiązania transportowe w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku i na Kaszubach.
IV.

Wydrukowaliśmy Foto album oraz analizę ankiety dotyczącą transportu.

V.

Wraz z partnerami opracowaliśmy i przygotowaliśmy Kalendarz na rok 2014

VI.

Wydrukowaliśmy grę planszową „Eurotrack” składającą się z: planszy, kart
z pytaniami, kart z środkami transportu, kostki i pionków. Gra planszowa to
produkt finalny projektu, za realizację którego odpowiedzialna była strona
polska.

VII.

Na lekcjach Ekologii Regionu omówiono:

1. Przygotowanie gazetki Programu Comenius – dotyczącej kultury włoskiej.
2. Przygotowanie pytań polskich do gry – produktu finalnego.
3. Ochrona przyrody w Grecji – prezentacja.
4. Przygotowanie gazetki Programu Comenius – dotyczącej wyjazdu do Niemiec.
5. Ochrona przyrody Niemiec – prezentacja.
6. Przygotowanie gazetki Programu Comenius – dotyczącej wyjazdu do Portugalii.
7. Ochrona Przyrody w Niemczech, cz.II. – prezentacja dotycząca niemieckich parków
narodowych.
8.

Natura 2000 - założenia programu, („Shadow List”). Prezentacja podsumowująca
wyjazd do Niemiec autorstwa uczniów uczestniczących w wyjeździe na przełomie
września i października.

9.

Przygotowanie do wizyty zamykającej projekt Comenius (aktualizacja prezentacji
dotyczących zrównoważonego transportu oraz szkoły – „Moja szkoła, moje miasto,
mój region.”).

10. Karkonoski Park Narodowy oraz Świętokrzyski Park Narodowy oczami uczniów
szkoły podstawowej – prezentacje.
11. Bieszczadzki Park Narodowy oraz Pieniński Park Narodowy oczami uczniów szkoły
podstawowej - prezentacje.
12. Prezentacja podsumowująca wyjazd do Włoch autorstwa uczniów uczestniczących w
wyjeździe.
13. Przygotowanie gazetki podsumowującej projekt Comenius.
VIII. Na lekcjach języka angielskiego omówiono:
- zagadnienia dotyczące związku między ochroną środowiska a komunikacją miejską- analiza
tekstów źródłowych, ćwiczenia leksykalne

Na lekcjach języka hiszpańskiego omówiono:
- zagadnienia dotyczące związku między ochroną środowiska a komunikacją miejską- analiza
tekstów źródłowych, ćwiczenia leksykalne
IX. Działania podjęte w celu rozpowszechniania projektu Comenius:
- zgodnie z wymaganiami Narodowej Agencji w czerwcu został napisany raport postępów,
który Narodowa Agencja oceniła pozytywnie.
-- podczas Dni Otwartych Szkoły stworzyliśmy stanowisko, gdzie przedstawialiśmy
prezentacje na temat projektu oraz prezentowaliśmy produkty, które powstały w wyniku
pracy nad projektem.
- na stronie ZSO nr 1 została utworzona tabela , w której znajdują się wszystkie produkty
projektu.
- stworzyliśmy specjalną tablicę informacyjną na holu szkoły, gdzie zamieszczamy gazetki
dotyczące projektu.
- prezentacja multimedialna przedstawiająca relacje z pobytu w Niemiec, Turcji i Portugalii w
języku angielskim wraz ze zdjęciami i filmem została umieszczona na stronie ZSO nr 1 i na
platformie Moodle

X. Spotkania nauczycieli
Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu Comenius raz lub dwa razy w miesiącu
biorą udział w spotkaniach w celu ustalenia i omówienia przebiegu prac nad projektem oraz w
celu ustalenia dalszego harmonogramu działań.

Szkolny koordynator projektu,
Magdalena Hałasińska

