Sprawozdania z działalności w ramach projektu
Comenius Partnerskie Projekty Szkół
„Combining Europe with a cultural rope. EU-ROPE- Let us make a musical”
W ramach realizacji projektu Partnerskie Projekt Szkół Comenius w roku szkolnym
2013/2014 roku odbyły się 4 spotkania wszystkich szkół członkowskich:
 Wizyta nauczycieli w Theley (Niemcy) w dn. 17-21.09.2013r.– przygotowanie
harmonogramu działań na rok szkolny 2013/2014, omówienie szczegółów
musicalu, poznanie działania szkoły.
 Wizyta uczniów i nauczycieli w Santpedor (Hiszpania) w dn. 27-31.01.2014r. –
przestawienie musicalu „Alice in Euroland” na scenie, warsztaty międzynarodowe,
zwiedzanie Barcelony oraz Manresy, zajęcia integracyjne, spotkanie z burmistrzem.
 Wizyta uczniów i nauczycieli w Giresun (Turcja) w dn. 12-18.05.2014r. – próby
do przedstawienia, warsztaty międzynarodowe, zajęcia integracyjne, wspólne
zwiedzanie Giresun i Ordu.
 Wizyta nauczycieli w Lizbonie (Portugalia) w dn. 02-06.06.2014r. –
podsumowanie działań w roku szkolnym 2013/2014, analiza postępu projektu,
zapoznanie się i omówienie systemu edukacji w Portugalii, ustalenie harmonogramu
spotkań na rok szkolny 2014/2015, opracowanie fabuły nowego musicalu.
Przez cały rok szkolny 2013/2014 uczniowie kontaktowali się ze sobą na bieżąco
poprzez portal edukacyjny e-twinning- twinspace, program Skype, czy też stronę
Facebook. Na stronie nauczyciele wraz z uczniami zamieszczali informacje o swojej
szkole, okolicy, zdjęcia ze spotkań partnerskich, dzielili się wspomnieniami oraz
wrażeniami z pobytu. Na bieżąco trwały również prace nad scenariuszem przedstawienie
oraz próby. W trakcie pierwszego roku współpracy powstały następujące
międzynarodowe produkty: słownik zwrotów podstawowych, kalendarz na rok szkolny
2013/2014, logo projektu, scenariusz przedstawienia, film z przedstawienia, blog na
portalu e-twinning- twinspace, książka kucharska. Harmonogram głównych wydarzeń
projektu w roku szkolnym 2013/2014 był następujący: 1) Wizyta w Theley – Niemcy, 2)
Stworzenie słownika podstawowych zwrotów, 3) Kontakty na Skype-ie i portalu
edukacyjnym e-twinning, 4) Stworzenie kalendarza 2013/2014, 5) Konkurs na logo
projektu na stronie e-twinnig, 6) Przygotowanie scenariusza musicalu, 7) Wizyta w

Santpedor – Hiszpania, 8) Quiz międzyszkolny GYMKHANA – co pamiętam po
spotkaniu w Santpedor, 9) Przygotowania do spotkania w Giresun – Turcja, 10)
Przygotowanie i publikacja książki kucharskiej na stronie internetowej, 11) Wizyta w
Giresun – Turcja, 12) Wizyta w Lizbonie – Portugalia.
Po obu spotkaniach uczniów i nauczycieli dokonano ewaluacji spotkań na podstawie
przeprowadzonych wśród młodzieży i nauczycieli ankiet oraz na podstawie obserwacji
Dyrektora Szkoły.

