Podsumowanie spotkania w Sakarya-Pamukova
W dniu 23.04.2013 roku, w szkole licealnej w Sakarya-Pamukova (Turcja) odbyło się spotkanie robocze
przedstawicieli szkół z państw uczestniczących w projekcie Comenius: ‘Sustainable Mobility: Reflections on
today, lessons for tomorrow’.
W trakcie zebrania ustalono szczegóły dwóch kolejnych spotkań, które mają odbyć się, kolejno w
Portugalii i we Włoszech.
Spotkanie w Portugalii odbędzie się w dniach 30.09. – 05.10.2013. Będzie w nim uczestniczyło około 15
– 17 osób.
Osoby kierujące projektem w poszczególnych krajach zadeklarowały wstępnie udział w spotkaniu:
- z Grecji 3 lub 4 uczniów,
- z Włoch 6 uczniów,
- z Niemiec 2 uczniów,
- z Turcji 2 uczniów,
- z Polski 5 uczniów.
Na prośbę nauczycieli portugalskich ustalono, że lista uczniów biorących udział w kolejnym zjeździe zostanie
organizatorom spotkania przekazana, przez przedstawicieli poszczególnych krajów.
Data spotkania we Włoszech zostanie ustalona w najbliższym czasie. Organizatorzy tego z kolei zebrania
zadeklarowali przyjęcie 14 – 15 osób. Przedstawiciele państw zaproponowali udział:
- z Grecji 2 uczniów,
- z Portugalii 2 uczniów,
- z Niemiec 3 lub 4 uczniów,
- z Turcji (nie podano),
- z Polski3 lub 4 uczniów.
Przedstawiono również możliwe sposoby dotarcia do miasta Imperia, gdzie odbędzie się spotkanie.
Ostatnie spotkanie, podsumowujące cały projekt odbędzie się w Polsce. W trakcie zebrania w Turcji
zaproponowano dwie możliwe daty spotkania: 31.03. – 04.04.2014 roku lub 07.04. – 11.04.2014 roku. W
przeciwieństwie do spotkań w Turcji i we Włoszech, będzie to spotkanie jedynie nauczycieli.
Drugim istotnym punktem spotkania, było ustalenie zadań na najbliższy okres czasu dla poszczególnych
uczestników projektu.
1. Zadania od nauczycieli z Włoch:
do końca maja 2013:
- przygotować krótki opis szkoły, miasta i regionu razem ze zdjęciami ze szkoły, trafią one na stronę
internetową, zgodnie z deklaracjami, strona internetowa ma być gotowa na kolejne spotkanie, w
Portugalii;
- przygotować kilka opinii uczniów uczestniczących w poprzednim spotkaniu, które odbyło się w marcu
w Hofheim (Niemcy);

- przesłać zdjęcia z ostatniego spotkania w Hofheim;
- projekt logo dla programu Comenius (również na stronę internetową);
2. zadania od nauczycieli z Portugalii:
- przygotowanie prezentacji dotyczącej polityki transportowej w środowisku lokalnym – Portugalczycy
umieszczą je na platformie Moodle;
Na spotkaniu dyskutowano również o produktach końcowych projektu.
Turcja (‘first final product’):
- album ze zdjęciami, w postaci papierowej oraz internetowej, zawierający informacje o szkołach
uczestniczących w projekcie;
- do wykonania albumu potrzebne są zdjęcia ze szkół oraz ze wszystkich poprzednich spotkań –
- pierwsza wersja albumu będzie gotowa do końca miesiąca
- ostateczna wersja albumu ma być gotowa do końca maja.
Grecja (‘second final product’):
- kalendarz:
- każdy z zespołów ma przesłać:
- zdjęcie szkoły, które będzie stanowiło motyw przewodni każdego miesiąca;
- zdjęcia poruszające temat mobilności w regionie;
- należy również przygotować krótki opis szkoły;
Polska (‘second final product’):
- gra planszowa, której końcowa wersja zostanie zaprezentowana w Portugalii:
do końca maja 2013:
- należy przygotować 30 pytań dotyczących miast i regionów państw uczestniczących w
projekcie, oraz dotyczących Unii Europejskiej;
- pytania powinny zostać podzielone na 3 grupy liczące po 10 pytań, różniące się
poziomem trudności (od 1pkt. do 3pkt.)
- opracować karty ze zdjęciami różnych środków transportu charakterystycznych dla danego
miasta i regionu;
na spotkanie w Portugalii:
- uczniowie mają zaproponować nazwę gry;
do połowy czerwca 2013:
- poszczególne kraje powinny zadeklarować ile egzemplarzy gry będą chciały zakupić;
- należy przesłać zdjęcia regionów, w których zlokalizowane są poszczególne szkoły,
uczestniczące w projekcie.

