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Od przesz³o roku w M³odzie¿owym O¶rodku Socjoterapii przy ulicy Sienkiewicza 67 realizowany jest kolejny projekt
finansowany przez struktury Unii Europejskiej w ramach wspierania miêdzynarodowej wspó³pracy szkó³, uczniów oraz
nauczycieli. Tym razem jest to miêdzykulturowy oraz wielojêzyczny projekt &bdquo;Miêdzykulturowa Panorama
Europejska &rdquo;. Realizowane dzia³ania s± integraln± czê¶ci± programu nauczania w szkole, maj± pozytywny
wp³yw na zachowanie uczniów w szkole i poza ni±, uczniowie staj± siê bardziej otwarci i poszerzaj± swoje horyzonty
umys³owe. M³odzie¿ ma sposobno¶æ poznania kultur pañstw bior±cych udzia³ w projekcie a tak¿e poszerza szereg
umiejêtno¶ci poprzez stosowanie technologii informacyjnej i komputerowej, pos³uguj±c siê przy tym jêzykami obcymi.
G³ówn± ide± programu jest przyswajanie zasad tolerancji, akceptowanie odmiennych przekonañ, upodobañ.
M³odzie¿ uczy siê, ¿e podstawowym prawem cz³owieka jest prawo do ¿ycia w zgodzie z w³asnymi zasadami i
przekonaniami pod warunkiem, ¿e nie narusza to wolno¶ci i praw innych ludzi. Realizowany program jest jednym ze
sposobów pokazania m³odym ludziom jak wiele mog± straciæ je¿eli ulegn± schematom my¶lowym, uproszczeniom z którymi
tak czêsto mamy do czynienia na co dzieñ&hellip;. Czy jest w¶ród uczniów kto¶, kto na korytarzu szkolnym nie s³ysza³
obra¼liwego wyzwiska, podk³adania nogi, k±¶liwej uwagi czy w koñcu gro¼by b±d¼ wrêcz przemocy w stosunku do
m³odszych, s³abszych, INNYCH? Naszym zdaniem nigdy zbyt du¿o zastanawiania siê na ten temat i szukania
sposobów rozwi±zañ. Brak woli zrozumienie, prowadzi zawsze do powstania i narastania konfliktów, których mo¿na unikn±æ
pod warunkiem, ¿e jeste¶my wyposa¿eni w odpowiedni± wiedzê, do¶wiadczenia.W pierwszym roku trwania projektu
realizowali¶my zadania zwi±zane z przedstawieniem pañstw i szkó³ bior±cych udzia³ w projekcie
&bdquo;Miêdzykulturowej Panoramy Europejskiej&rdquo;. S± to:
- Scoala Nr.10 &bdquo;Maria Rosetti&rdquo; z Bukaresztu (Rumunia)
- Direzione Didattica Sanremo 3 Circolo z Sanremo (W³ochy)
- Bispham Drive Junior School z Nottingham (Anglia)
- Agrupamento Vertical De Escolas De Lagos (Portugalia)
- CEIP San Fernando, Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania)Uczniowie zostali zapoznani z po³o¿eniem geograficznym,
warunkami naturalnymi, klimatem, jêzykiem, najwa¿niejszymi zabytkami i kultur± tych pañstw. Do prezentacji krajów
wykorzystano materia³y przywiezione przez naszych partnerów, Internet, atlasy geograficzne, albumy i wiele innych
¼róde³ multimedialnych. Wychowankowie bardzo chêtnie uczestniczyli w takich zajêciach, pytali o interesuj±ce ich
rzeczy, sami pog³êbiali swoj± wiedzê w oparciu o ¼ród³a internetowe. Realizacja projektu jest oparta na wiedzy o
ró¿nych kulturach, które s± kolebk± europejskiej tradycji i fundamentem dialogu miêdzykulturowego. Projekt zawiera ca³e
spektrum dzia³añ, stosuj±c nowoczesne metody pedagogiczne, nowe technologie ICT, zachêcanie do uczenia siê
jêzyków obcych, ¶wiadomo¶ci i rozwoju kreatywno¶ci oraz innowacji , kreatywnej sztuki (uroczysto¶ci, wystawy,
rêkodzie³o, ulotki, broszury, filmy) , zaanga¿owanie uczniów w proces planowania, ewaluacji i rozpowszechniania
wyników projektu. Nowoczesne metody nauczania zapewniaj± wzrost motywacji uczniów do pracy i czyni± uczenie siê
bardziej atrakcyjnym, rozwijaj± kreatywno¶æ, innowacyjno¶æ oraz po¿±dane zmiany w placówkach.Podstawowym zadaniem
ka¿dego z krajów partnerskich jest przedstawienie w³asnego dziedzictwa kultury co jest jednym z priorytetowych
zagadnieñ realizowanych podczas zajêæ w MOS. Dotychczas przeprowadzono zajêcia o nastêpuj±cej tematyce:
Polskie pie¶ni patriotyczne, symbole narodowe, stroje historyczne, najciekawsze miejsca historyczne regionu
¶wiêtokrzyskiego, polskie stroje regionalne i wiele innych. Znaczna czê¶æ tych dzia³añ ma swoje odzwierciedlenie w
realizowanych na terenie placówki konkursach plastycznych, wiedzy z okre¶lonej tematyki.W ramach projektu w dniach
6.10 &ndash; 12.10 mia³o miejsce kolejne spotkanie robocze szkó³ wspó³pracuj±cych w Hiszpanii, na wyspie La Palma.
Uczestniczyli w niej koordynator Zdzis³aw Klusek oraz Cezary Surmañski i Maciej Malinowski. Jest to pi±ta co do
wielko¶ci wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich natomiast trzecia pod wzglêdem liczby ludno¶ci. Wra¿enia po
przylocie zapieraj±ce dech w piersiach. Na niewielkim obszarze rozci±gaj± siê góry, których wysoko¶æ mo¿na porównaæ z
najwy¿szymi szczytami naszych Tatr. Tyle tylko, ¿e wyspa w najszerszym miejscu ma&hellip;28 kilometrów, natomiast
odleg³o¶æ miêdzy punktami najbardziej wysuniêtymi na pó³noc i po³udnie &ndash; 46 kilometrów. Na takim obszarze góry
wznosz±ce siê od poziomu zero robi± piorunuj±ce wra¿enie. Na zboczach uprawiane s± banany, awokado czy
winogrona. Na miejscu przywitali nas koledzy i nauczyciele ze szkó³ partnerskich, a ponadto... przepiêkna pogoda.
Wyjazd z Polski spowitej ju¿ g³êbok± jesieni± w miejsce gdzie temperatura, nawet w nocy, nie spada poni¿ej
dwudziestu kilku stopni to tak¿e g³êbokie doznanie.Zaproponowany przez organizatorów program wizyty by³ pod
ka¿dym wzglêdem profesjonalnie przygotowany i dobrze s³u¿y³ realizacji za³o¿eñ wizyty. G³ównym celem naszego
spotkania by³o zaprezentowanie dotychczasowych efektów dzia³añ w ramach projektu oraz omówienie zadañ na rok
kolejny i ustalenie sposobów zaprezentowania efektów koñcowych. Prezentacja prac wykonanych przez uczniów naszej
szko³y wywar³a na go¶ciach spore wra¿enie. Profesjonalny sposób wykonania prezentacji wywo³a³ pozytywny
odd¼wiêk oraz szereg pochlebnych komentarzy dla naszych uczniów i nauczycieli. Oprócz prezentacji oraz dyskusji na
temat realizowanego przez nasze szko³y projektu mieli¶my tak¿e okazjê zwiedziæ szko³ê hiszpañsk±. Pierwszego
dnia pobytu mia³o miejsce oficjalne powitanie delegacji. By³a tak¿e okazja zwiedzenie miejscowej szko³y oraz
zapoznania siê z g³ównymi zasadami hiszpañskiego systemu edukacji. W kolejnych dniach mia³o miejsce oficjalne
spotkanie z w³adzami stolicy a tak¿e spotkania robocze stanowi±ce najistotniejsz± czê¶æ naszej wizyty. W trakcie ich
trwania ka¿de z pañstw &ndash; uczestników przygotowa³o prezentacjê dotycz±c± swojej szko³y ze szczególnym
uwzglêdnieniem dotychczasowego w³asnego wk³adu w realizacjê zadañ projektu. Nasza ekipa przedstawi³a krótkie
informacje dotycz±ce historii regionu, miasta, o¶rodka. Nastêpnie znaczna czê¶æ zosta³a po¶wiêcona specyfice
placówki, rodzajom zajêæ oraz zadaniom projektowym, które dotychczas uda³o siê zrealizowaæ. Ka¿dy etap wyst±pienia
by³ uzupe³niony wcze¶niej przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi oraz bogatym zasobem folderów
http://www.mos.ostrowiec.pl
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przywiezionych z kraju. Po oficjalnych prezentacjach przyszed³ czas na rozpoczêcie omawiania celów, rodzajów dzia³añ,
planowanych w ramach projektu fina³owych dokonañ.Podczas pobytu mieli¶my okazjê zapoznaæ siê z wysp± jej
urokliw± stolic± &ndash; Santa Cruz de La Palma. Trzeba przyznaæ, ¿e o¶wietlone kamieniczki maj± imponuj±cy wygl±d a
w±skie uliczki, którymi spacerowali¶my, na pewno zostan± na d³ugo w naszej pamiêci. Pobyt w Hiszpanii by³ doskonale
zorganizowany i pozwoli³ nam poznaæ odleg³y kraj. Mimo odmienno¶ci kulturowej wszêdzie spotyka³y¶my siê z wielk±
go¶cinno¶ci± i ¿yczliwo¶ci±.Autor: Maciej Malinowski

http://www.mos.ostrowiec.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 April, 2018, 13:44

