Gmina Opatów

Krótkoterminowa wymiana młodzieży Dania – Polska
18-22 marca 2019 r.

W dniach 18-22 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Opatowie miała miejsce krótkoterminowa wymiana młodzieży. Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu Erasmus+
pt.: „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”. Projekt ten realizowany jest w
parnerstwie z Staatliche Regelschule "Georg Kresse" Triebes (Niemcy) - koordynator, GO! Koninklijk Atheneum MXM w
Merksem (Belgia) oraz Frejlev Skole w Aalborg (Dania). Szkoła w Opatowie gościła 5 uczniów i uczennic oraz 2
nauczycieli z Danii.

Podstawowym celem wizyty była współpraca międzynarodowa oraz wymiana dobrych praktyk. Na początek goście
z Danii zostali zaznajomieni ze szkołą, z najważniejszymi wydarzeniami oraz wartościami promowanymi przez szkołę
w Opatowie. Ważnym elementem wizyty były zadania integracyjne, które wspierały rozwój kompetencji znajomości
języka angielskiej oraz umiejętności społecznych. Na czas pobytu zaplanowane zostały również aktywności związane z
przygotowaniem wielkoformatowej flagi UE, na gwiazdkach której widnieją nazwy wartości europejskich. Praca ta
wymagała od uczniów zarówno kreatywności, cierpliwości, umiejętności pracy w grupach, jak również umiejętności
manualnych.
Podczas wizyty rozwijane były postawy otwartości wobec szeroko rozumianej odmienności. Świadomość różnic
międzyludzkich, międzykulturowych pomaga stać się bardziej tolerancyjnym. Uczniowie w parach polsko-duńskich
szukali cech wspólnych, podobieństw między sobą. Szkoła Podstawowa w Opatowie zaprosiła gości na wyjątkowe
warsztaty kulturowe do Agroturystyki w Zwierzyńcu Pierwszym. Uczniowie i nauczyciele z Danii poznali wiele
ciekawych informacji na temat tradycji wypiekania chleba. W części praktycznej wykonywane były bułki oraz i
mydełka z naturalnych składników. W celu lepszego poznania polskiej kultury odbyła się również wycieczka do
Częstochowy na Jasną Górę. Goście z Danii wzięli również udział w szkolnych obchodach pierwszego dnia wiosny.
Ostatnią okazją do zdobycia wiedzy na temat polskich zwyczajów i tradycji było spotkanie pożegnalne, podczas
którego uczestnicy krótkoterminowej wymiany uczniowskiej wysłuchali koncertu orkiestry dętej ze Złochowic.
W trakcie wymiany uczniowie z SP w Opatowie i Frejlev Skole doskonalili również umiejętność wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie wzięli udział w warsztatach pt.: „Explore Mars With Scratch”.
Była to lekcja programowania robotów i klocków LEGO. Uczniowie współpracowali ze sobą w parach polsko-duńskich,
ćwicząc umiejętność kooperacji, umiejętność planowania oraz zarządzania czasem. Ponadto doskonalili umiejętności
komunikowania sie w języku angielskim, wykorzystując specjalistyczne słownictwo. Nowoczesne technologie
towarzyszyły uczniom również podczas zajęć w laboratorium językowym.
Podsumowując można stwierdzić, że udział w spotkaniach międzynarodowych jest nieoceniony pod względem
rozwoju umiejętności interpersonalnych, międzykulturowych i językowych współczesnej młodzieży.
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