Partnerska wizyta w Theley
17-21.09.13
„Eu-Rope.
Zróbmy
Musical”
–
to międzynarodowy projekt, który będzie
realizowany przez Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu w latach 2013 – 2015 ze środków unijnych pozyskanych
przez szkołę w ramach akcji Comenius „Partnerskie projekty szkół"
w programie „Uczenie się przez całe życie”. W celu nawiązania współpracy
ze szkołami partnerskimi dyrektor Mirosława Walczak wraz z dwiema
nauczycielkami odwiedziła w dniach 17 – 21.09.2013 r. placówkę koordynatora
tego projektu w Theley w Niemczech.
Pani Agata Kołucka – nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka
polskiej strony projektu, pani Renata Hymka – pedagog, odpowiedzialna za jego
część artystyczną oraz dyrektor M. Walczak były gośćmi Gemeinschaftsschule
/ERS Schaumberg Theley. Wizyta w szkole niemieckiej miała na celu wzajemne
poznanie się nauczycieli szkół partnerskich z Niemiec, Turcji, Portugalii,
Hiszpanii, Rumunii i Polski, omówienie szczegółów projektu oraz ustalenie
harmonogramu działań na pierwszy rok jego realizacji (2013/2014).
Ta międzynarodowa grupa nauczycieli najpierw odwiedziła Ratusz i Burmistrza
miejscowości Theley, potem zwiedziła szkołę Gospodarzy, obejrzała
odbywające się w czasie przerwy międzylekcyjnej zajęcia Zumby dla dzieci,
uczestniczyła w lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie uzyskali
informacje na temat szkół, kultury i oświaty państw reprezentowanych przez
gości. Uczestnicy projektu wraz z niemieckimi nauczycielami zwiedzili także
okolicę, m.in. katedrę, wieżę widokową na górze Schaumberg czy też pobliską
miejscowość St. Wendel. W czasie wizyty w Theley odbyła się uroczystość
oficjalnego odsłonięcia tablicy projektu Comenius z udziałem Starosty Theley –
Theley pana Udo Reckenwalda. Najważniejsze w czasie tego pobytu były
ustalenia dotyczące realizacji projektu w r. szk. 2013/2014, w którym odbędą się
dwa spotkania nauczycieli i uczniów – w Hiszpanii i w Turcji. Uczniowie,
biorąc udział w warsztatach tanecznych, muzycznych i wokalnych oraz próbach
do musicali, będą mogli poznawać kulturę kraju, który odwiedzą oraz ćwiczyć
język angielski jako język komunikacji w projekcie. Musical, który z inicjatywy
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu powstanie na kanwie powieści pt. „Alicja w Krainie
Czarów” już w tym roku szkolnym, nosi tytuł „Alice in Euroland”. Będzie
podzielony na sześć scen, a każdą przygotuje inny kraj – partner projektu.

Pierwsza wizyta nauczycieli i uczniów w Hiszpanii przewidziana jest na styczeń
2014 r., druga – w Turcji – na maj 2014 r. W czasie wizyt uczniowie będą brali
udział w warsztatach, próbach do musicalu, jak również w zajęciach
integrujących, pozwalających poznać kulturę nie tylko odwiedzanego kraju, ale
również krajów partnerskich. Wizyta w Niemczech była bardzo cennym
doświadczeniem dla nauczycieli. Wspólne działanie osób z sześciu różnych
krajów, mówiących sześcioma różnymi językami było czasem zabawne, ale na
pewno obiecujące i dobrze rokujące na przyjazną, owocną pracę.

