Raport w z pobytu w Imperia w ramach wymiany z programu Commenius w dniach
03.03.2014-07.03.2014
Spotkanie w szkole Instituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. Ruffini” odbyło się
04.03.2014. Uczestniczyli w nim nauczyciele i uczniowie z państw prowadzących projekt: Polski,
Włoch, Niemiec, Turcji, Grecji i Portugalii. Gościom zastały zaprezentowane sale oraz sprzęt
wykorzystywany podczas lekcji. Zorganizowano spotkanie z dyrektorem szkoły. Uczniowie
przygotowali prezentację regionu Liturgii i jej infrastruktury. Mówiono o rozwiązaniach
transportowych, najważniejszych miastach i produktach z nazwami pochodzenia oraz typowych dla
regionu Liturgia potrawach takich jak: Focaccia di Recco, Focaccia Olive e Cipolle, Pizza
Sardenara, Farinata, Cundium- tipical salat Panissa, Torta Pasqualina, Torta Verde, Penne al Pesto,
Trote al Pesto, Totani e Patate, Cima, Pesto.
Odbyła się również prezentacja Imperii, miasta położonego nad Morzem Liguryjskim, u ujścia rzeki
Impero, które powstało w 1923 roku z połączenia dwóch mniejszych miejscowości: Oneglii i Porto
Maurizio. Według danych na rok 2004 gminę tę zamieszkuje 39 549 osób zaś gęstość zaludnienia
wynosi 878,9 os./km².
Znajdują się tutaj dwie stacje kolejowe: Imperia Oneglia i Imperia Porto Maurizio oraz linia
miejskich i regionalnych autobusów.
Zaprezentowano również spotkania przedstawicieli szkoły i uczniów z siostrą zabitego przez mafię
mieszkańca Liturgii. Omówiono doświadczenia z wymiany z uczniami i nauczycielami szkoły z
Australii, zakończenie roku i szkolne mecze. Przedstawiono również historię Imperii, jej
najciekawsze miejsca i międzynarodowe wyścigi żaglówek organizowane co dwa lata.
Spotkanie nauczycieli odbyło się się 04.03.2012 w szkole Instituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “G. Ruffini”.
Przebieg spotkania:
1. Prezentacja wszystkich nauczycieli
2. Omównienie kwestionariusza “Sustainable Mobility: Reflections on today. Lesson for
tommorow”opisującego

projekt,

podsumowującego

jego

wyniki

i

osiągnięcia,

opracowanego przez zespół niemiecki. Kwestionariusz opisuje mobilność uczniów w
każdym z państw uczestniczących w projekcie.
3. Przestawienie kalendarza przygotowanego przez grupę grecką.
4. Zaprezentowanie i przedyskutowanie gry planszowej opracowanej przez zespół z Polski.
5. Przedstawienie platformy moodle, gdzie zostaną umieszczone wszytkie informacje,
produkty i materiały dotyczące projektu.

6. Omówienie końcowego raportu i elementów, które powinien zawierać oraz podsumowanie
istotnych kwestii dotyczących całego projektu.
7. Uzgodnienie następnego spotkania, które odbędzie się w Polsce i omówienie jego
kalendarza.
Przebieg spotkania w sali komputerowej:
1. Zaprezentowanie platformy moodle.
2. Pokazanie gry planszowej.
Wyjazd do Genui, odbył się 05.03.2014. Jest to miasto portowe w północno-zachodniej części
Włoch nad Morzem Liguryjskim, nad Zatoką Genueńską, u stóp Apeninu Liguryjskiego. Genua
jest stolicą prowincji regionu Ligurii. Przedstawienie zabytków tego miasta i omówienie jego
infrastruktury. Drogą morską można dopłynąć stąd do Hiszpanii, Sycylii, Sardyni, Maroko, Tunezji
i Korsyki. Promy wypływają do 7 razy dziennie a rejs trwa od 6 hours 30 minutes minut. Genua
posiada również lotnisko, sieć autobusów miejskich i trolejbusów, jak i również linie kolejowe.
Zwiedzanie akwarium. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję zapoznania się z bogactwem świata
morskiego i oceanicznego.
Spotkanie z burmistrzem miasta Imperia, odbyło się 06.03.2014
Przebieg spotkania:
1. Przedstawienie się przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Imperia.
2. Opisanie historii powstania miasta.
3. Omówienie współpracy miasta z innymi miastami zagranicznymi: Mandelieu-la-Napoule we
Francji, Newport (Rhode Island) w Stanach Zjednoczonych, Rosario – miasto we wschodniej
Argentynie.
4. Przedstawienie poszczególnych zespołów z Polski, Niemiec, Turcji, Portugali i Grecji.
5. Złożenie podziękowania za wspólną współpracę.

