„Eu-Rope. Zróbmy Musical” – to międzynarodowy projekt, który
będzie realizowany przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu
w latach 2013/2014 – 2014/2015 ze środków unijnych pozyskanych przez
szkołę w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – akcja Comenius
„Partnerskie projekty szkół".
Celem akcji „Partnerskie projekty szkół” jest wzmacnianie europejskiego
wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami
oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska
z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Comeniusa dają
możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz
rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Projekty wielostronne
to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum
trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa
w programie. Mogą koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez
uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań
nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem
placówką. Więcej informacji nt. akcji Comeniusa „Partnerskie projekty szkół”
można znaleźć na stronie http://www.comenius.org.pl.
Do projektu „Eu-Rope. Zróbmy Musical” zakwalifikowały się szkoły
z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii i Polski. To z Gimnazjum nr 2
w Łowiczu wyszła propozycja wspólnego wystawienia w r. szk. 2013/2014
musicalu na kanwie powieści pt. „Alicja w Krainie Czarów”, a jego
międzynarodowa wersja będzie nosiła tytuł „Alice in Euroland”. Będzie on
podzielony na sześć scen, a każdą przygotuje inny kraj – partner projektu.
Alicja, podróżując przez poszczególne państwa, poznawać będzie ich kulturę,
odkrywać nowy, nieznany jej dotąd świat, a wraz z nim pozna osoby ważne dla
danego kraju. W postać głównej bohaterki w sześciu różnych scenkach wcieli

się więc sześć różnych dziewcząt z sześciu krajów. Uczniowie, biorąc udział
w warsztatach tanecznych, muzycznych i wokalnych oraz próbach do musicalu,
będą mogli poznawać kulturę kraju, który odwiedzą oraz ćwiczyć język
angielski jako język komunikacji w projekcie. Temat drugiego musicalu
do realizacji w r. szk. 2014/2015 zostanie wypracowany przed końcem tego
roku szkolnego podczas wyjazdu do Lizbony.

Harmonogram działań w ramach tego projektu
„Eu-Rope. Zróbmy Musical” :
17 – 21 września 2013 r. – wizyta nauczycieli w Theley w Niemczech
w celu nawiązania współpracy ze wszystkimi szkołami partnerskimi,
27 – 31 stycznia 2014 r. – wyjazd nauczycieli i uczniów do Santpedor
w Hiszpanii – udział w warsztatach, próbach do musicalu i w zajęciach
integrujących,
12 – 17 maja 2014 r. – wyjazd nauczycieli i uczniów do Giresun w Turcji
– udział w warsztatach, próbach do musicalu i w zajęciach integrujących,
Czerwiec 2014 – wizyta nauczycieli w Lizbonie w Portugalii w celu
podsumowania pierwszego roku projektu i opracowania harmonogramu
działań na rok szkolny 2014/2015 (w tym tematu kolejnego musicalu),
Styczeń 2015 – przyjazd uczniów i nauczycieli z państw
współpracujących w projekcie do Łowicza – udział w warsztatach,
próbach do musicalu, zajęciach integrujących, pierwsze publiczne
wystawienie drugiego musicalu,
Marzec 2015 – wyjazd nauczycieli i uczniów do Theley w Niemczech,
udział w warsztatach, próbach do musicalu i w zajęciach integrujących.
Czerwiec 2015 – wizyta nauczycieli w Rumunii – podsumowanie
projektu, opracowanie materiałów podsumowujących i raportów.

