
Spotkanie szkół partnerskich w Polsce

Wizyta naszych partnerów Turcji i Irlandii w Polsce miała miejsce w dniach
od 2 do 9 października 2009.Naszymi gośćmi było trzech nauczycieli z Turcji :Hasan Akil,
Nagihan Ercelep, Özcan Öztürk, oraz szescioro uczniów: Bilal Kılıç, Melek Köse , Jasin
Topal, Burcu Bülbül, Sinem Reis, Selin Çelik.

Irlandię reprezentowało dwóch nauczycieli :Denis Courtney i Geraldine, oraz trzy
uczennice szkoły ST. Clare: Nataly  Rudziński, Philomene  i Colette.

Już w sobotę 3 października postanowiliśmy pochwalić się pięknem naszego regionu,
organizując wycieczkę  autokarem wokół Jeziora Żywieckiego. Aby pokazać gościom
panoramę okolic Żywca, wyjechaliśmy kolejką linową na górę Żar. Goście byli pod
wrażeniem piękna Ziemi Żywieckiej. Pierwszego dnia nie mogliśmy oczywiście zapomnieć
o regionalnym posiłku w tradycyjnej Karczmie Żywieckiej. Wszystko smakowało wybornie.

Niedziela poświęcona była zwiedzaniu miasta oraz wizycie w Żywieckim Muzeum,
a całe popołudnie nasi najmłodsi goście spędzili w domach polskich kolegów i koleżanek.
Nawiązywały się przyjaźnie i już po kilku godzinach trudno było uwierzyć, że większość
z nich nie znała się wcześniej.

Podczas całej wizyty nasi goście poznawali różne piękne miejsca związane z polską
historią, kulturą i sztuką takie jak: Kraków czy Kopalnia Soli w Wieliczce. Sesjom
fotograficznym nie było końca.

Naszą szkołę goście odwiedzili po raz pierwszy w poniedziałek 5 października.
Podczas zwiedzania wymienialiśmy się doświadczeniami, poszukiwaliśmy różnic
i podobieństw w pracy naszych szkół. Rozpoczęła się jednocześnie intensywna praca nad
kolejnymi zadaniami związanymi z projektem.

Zaczęliśmy od tworzenia broszury związanej z tematyką „Mniej gier
komputerowych, więcej komunikacji.” Podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez
panią dyrektor Monikę Kałużę uczniowie z Polski, Irlandii i Turcji wymienili wiele
ciekawych spostrzeżeń i pomysłów związanych ze stroną graficzną broszury. Język sztuki
okazał się językiem międzynarodowym.

Kolejne dni związane były z dalszymi zadaniami: podsumowywaliśmy to, co udało się
zrobić do tej pory, stworzyliśmy ankietę ewaluacyjną, planowaliśmy kolejne działania.



Każdy z partnerów zaprezentował nowe propozycje tradycyjnych gier będących
alternatywą dla gier komputerowych. Na sali gimnastycznej odbywały się nieraz ćwiczenia
i zabawy wymagające niezłej kondycji i sprawności fizycznej.

Każdy z młodych uczestników projektu  mógł również aktywnie uczestniczyć w tworzeniu
małej sztuki naszego regionu. Zajęcia bibułkarskie, w których uczestniczy zwykle wielu
uczniów naszej szkoły, okazały się dużą atrakcją dla gości z Turcji i Irlandii. Małe dzieła
sztuki wykonane przez nich znajdą swoje miejsce  w partnerskich szkołach. Dzieci sporo się
nauczyły i obiecały, że przekażą niektóre tajniki sztuki bibułkarskiej w swoich krajach.
Wspólnie stwierdziły, że to nie tylko fajna zabawa, ale i rozwijanie zdolności manualnych
i ćwiczenie koncentracji.

Naszych gości nie zabrakło również w chwilach trudnych, choć bardzo ważnych dla
naszych uczniów. Aktywnie wzięli udział w koncercie charytatywnym mającym na celu
wsparcie i uzyskanie pomocy finansowej dla chorej absolwentki naszej szkoły-Jenny.
Zaprezentowali swoją kulturę-śpiewali i tańczyli, a ich występ okazał się sporą atrakcją
dla wszystkich zgromadzonych gości.

Tydzień minął bardzo szybko, łzom na pożegnanie nie było końca. Pocieszała nas
jednak myśl, że za kilka miesięcy spotkamy się znowu, tym razem w Turcji. A już wkrótce
wspominać będziemy minione chwile, oglądając wirtualną fotogalerię, będącą jednym
z produktów naszego projektu. Mamy nadzieję, że będzie ona jednocześnie
odzwierciedleniem pracy, jaką wykonaliśmy, ale i emocji oraz wrażeń, jakie nam wszystkim
towarzyszyły.
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