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Uroczyste podsumowanie Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius
“Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”

16 czerwca 2014 roku w auli szkolnej miało miejsce uroczyste podsumowanie Partnerskiego
Projektu Szkół Programu Comenius. Zaproszeni goście oraz społeczność uczniowska mieli
możliwość dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej poznać szkoły oraz miasta biorące
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udział w projekcie. Uczestnicy projektu podzielili się swoimi wrażeniami i obserwacjami,
przedstawili również najważniejsze różnice i podobieństwa jakie dostrzegli podczas pobytów w
goszczących nas szkołach. Największe różnice jakie dzielą biorące udział w projekcie państwa
dotyczą obszaru związanego ze szkołą. Różni nas przede wszystkim odmienny system
kształcenia ale także drobne różnice takie jak wyposażenie klas czy organizacja zajęć
lekcyjnych. Najwięcej podobieństw uczniowie dostrzegli w obszarze dotyczącym spędzania
wolnego czasu. Zarówno uczniowie z Niemiec jak i Węgier najchętniej spędzają czas wolny z
przyjaciółmi lub też rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

W drugiej części spotkania wyznaczeni uczniowie klas pierwszych i drugich technikum wzięli
udział w przygotowanym przez uczestników projektu Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. W
trakcie trwania konkursu czas umiliła nam prezentacja zdjęć z wizyt na Węgrzech, w Niemczech
i pobytu naszych gości w Opolu oraz utwory skomponowane przez ucznia Dawida Maczurka z
klasy 1 E technikum. Główną nagrodę w konkursie zdobyła klasa 2 AC. Uroczystość zakończył
Dyrektor Bogusław Januszko podsumowując dwuletni projekt, zaprosił również wszystkich na
drobny poczęstunek oraz prezentację jednego z końcowych produktów projektu jakim jest
przewodnik po miastach Ingolstadt, Györ oraz Opolu.

30 czerwca 2014 roku podczas Plenarnej Rady Pedagogicznej koordynator projektu Marzena
Skrzyniarz podsumowała działania podjęte w ramach projektu. Nauczycielom zaprezentowana
została między innymi prezentacja multimedialna podsumowująca projekt oraz Przewodnik dla
młodzieży po Györ, opracowany przez uczestników programu Comenius.

Marzena Skrzyniarz
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