Erasmus+

Biuletyn
Z radością zawiadamiamy, że udało się nam pozyskać
fundusze z Unii Europejskiej w ramach programu
Erasmus + . Nasz projekt nosi nazwę „Komunikacja
między uczniami w przestrzeni europejskiej”. Projekt
potrwa trzy lata i wezmą w nim udział partnerzy
z siedmiu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Turcji, Rumunii, Grecji i Chorwacji. Uczniowie
podczas projektu będą uczyć się o kulturze i tradycjach
krajów partnerskich. Jednym z naszych celów jest
uświadomienie uczniom, że pomimo dzielących nas
różnic i odległości, jesteśmy do siebie podobni
i wszyscy jesteśmy Europejczykami.

England, Malvern
Great Malvern Primary
School

Spain, La Linea
CEIP Velada

Spain, Barcelona
Institut Valldemossa

W naszej szkole wszyscy cieszymy się na
współpracę z pozostałymi siedmioma
szkołami. Jesteśmy dużą, miejską szkołą
podstawową, do której uczęszcza 320
uczniów, a pracuje w niej 50 nauczycieli
i asystentów.
Cieszymy się ze współpracy z kolegami
z całej Europy i z tego, że mamy możliwość
przekazania naszym uczniom wiedzy
o krajach partnerskich.

Szkoła Velada jest instytucją edukacyjną,
a jednostką naczelną jest Departament Nauki
i Oświaty. Nasza szkoła jest mała, mamy
tylko po jednym oddziale w każdej klasie
i pracuje u nas łącznie 15 nauczycieli.
Pragniemy zostać częścią tego europejskiego
spotkania, dzięki któremu nasi uczniowie
dużo zyskają, nie tylko dlatego, że poszerzą
swoją wiedzę na temat Europy, ale również
nawiążą relacje ze swoimi rówieśnikami.

Witamy
w
Instytucie
Edukacyjnym
Valldemossa w Barcelonie! Instytut jest
publiczną szkołą średnią. Nasza szkoła może
pochwalić się wieloletnią praktyką
w zakresie międzynarodowych wymian,
współpracowaliśmy już między innymi z:
Lymm School (Anglia), Liceo Roncalli
(Włochy) , el Lycée Saint Félix (Francja)
i Puolalanmäen lukio (Finlandia).

Croatia, Gradac
Osnovna škola Gradac

Jesteśmy małą szkołą, należącą do zespołu
szkół, gdzie uczy się 150 uczniów, a pracuje
- 31 nauczycieli. Wszyscy bardzo cieszymy
się na trzyletnią współpracę z pozostałymi
europejskimi partnerami. Jest to doskonała
okazja, nie tylko do poszerzenia wiedzy
o krajach europejskich ale również –
o ludziach w nich żyjących.

Turkey, Kütahya
Tavşanlı Tepecik Ortaokulu

Nasza szkoła - Tepecik Ortaokulu Tavşanlı
znajduje się w prowincji Kütahya,
a dokładnie
w dystrykcie Tavşanlı. Do
szkoły uczęszcza 170 uczniów wieku 10-14
lat. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie
cieszą się z udziału w projekcie, dzięki
niemu będziemy mogli dowiedzieć się
czegoś więcej o naszych rówieśnikach
z pozostałych, europejskich krajów.

Romania, Iasi
Gh. Marzescu

Nam, uczniom i nauczycielom szkoły
średniej im. Gh. Mârzescu w Iasi, projekt ten
daje możliwość lepszego poznania naszych
kolegów, rówieśników z całej Europy .
Dzięki tej współpracy możemy wszystkim
przedstawić nasz kraj i przybliżyć nasz
system edukacyjny. Chcemy pokazać, że
łączą nas wszystkich wspólne, uniwersalne
wartości.

Greece, Athens
TEE Ε.Α Acharnon

Poland, Wieprz
Gimnazjum Międzynarodowego
Partnerstwa z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Wieprzu

Pozdrowienia z Grecji! Bardzo cieszymy się
z udziału w projekcie „Komunikacja
uczniów w przestrzeni europejskiej”.
Nasza szkoła znajduje się w Atenach,
pracuje tu 20 nauczycieli i uczęszcza do niej
100 uczniów, także tych ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Nasze
gimnazjum
znajduje
się
w
południowej
Polsce – w Beskidzie
Żywieckim. Do
szkoły uczęszcza 112
uczniów,
a pracuje w niej 20 nauczycieli.
Od 2014 roku funkcjonuje u nas oddział
dwujęzyczny. Cieszymy się z przyszłej
współpracy ze szkołami z całej Europy.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie
i nauczyciele będą mieć możliwość poznania
kultury krajów
partnerskich, a także
doskonalenia języka angielskiego.

