Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu w Programie Comenius
1 września 2012r. w ramach Programu Comenius Fundacji Rozwoju Edukacji, nasza szkoła
przystąpiła do realizacji projektu pod hasłem „Podróż po Europie”, zaplanowanego na dwa lata
szkolne do 31 lipca 2014r. W projekcie biorą udział szkoły podstawowe z Brna w Czechach,
Stupavy w Słowacji, Belpasso we Włoszech i Castellon w Hiszpanii.
Jesteśmy zdania, że mimo, iż kwestia Unii Europejskiej jest obecna w standardowym programie
nauczania, wciąż jest to temat nieco zbyt abstrakcyjny, ażeby uczniowie mogli zrozumieć jego
całokształt. Nie utożsamiają się jeszcze z tym, że tworzymy jedno europejskie społeczeństwo.
Wprowadzenie tego typu relacji wielostronnych poprzez wspólną pracę uczniów w tym samym
wieku, pomoże im zrozumieć, że jesteśmy częścią tej samej Europy, z tymi samymi problemami,
potrzebami, nadziejami; że nie różnimy się aż tak bardzo i że więcej nas łączy niż dzieli.
Cele projektu:
1. Zapoznanie uczniów z innymi krajami i kulturami,
2. Zachęcanie do nawiązania kontaktów z nowymi ludźmi, terytoriami, aby potrafili
skonkretyzować swoje marzenia, oczekiwania i doświadczenia.
3. Pomoc w przyswojeniu podstawowych informacji na temat innych krajów
co ułatwi przygotowanie przyszłych podróży.
4. Podnoszenie znaczenia nauki języków obcych, które umożliwiają poznanie rówieśników
innej narodowości, innych kultur, innych realiów oraz kształtowanie przekonania,
że wszystkie dzieci świata mają podobne potrzeby i zainteresowania.
Nasz projekt ma na celu przede wszystkim stworzenie przewodnika turystycznego po miastach,
w których znajdują się nasze szkoły albo, w przypadku gdy są to małe miejscowości,
zaprezentujemy największe miasto znajdujące się w pobliżu.
Szkoła czeska opracuje miasto Brno, w którym to znajduje się ich placówka. Słowacja skupi się
w swojej pracy na mieście Bratysława, znajdującym się blisko ich miejscowości, Stupava'y. Szkoła
z Sycylii, opracuje swoją część przewodnika na temat Katanii. Szkoła polska zaprezentuje miasto
Łowicz, w którym to znajduje się szkoła. Państwo koordynuujące projekt (Hiszpania), przedstawi
miasto Castellón de la Plana, ponieważ znajduje się w części nadmorskiej miasta.
W przewodniku, rozdziały będą takie same dla wszystkich uczestników, ale zamieszczone również
zostaną specjalne rozdziały dla każdej szkoły. Poruszone zostaną następujące tematy: plan miasta,
zabytki oraz budowle, które mogą być zwiedzane, miejsca proponujące ciekawe formy spędzania
wolnego czasu, kontaktu z kulturą, sztuką, sportem, miejsca noclegowe, bazę gastronomiczną,
centra rozrywkowe, system monetarny oraz klimat.
Najważniejszym zadaniem tej pracy jest przedstawienie dokładnego sposobu dojazdu do tych miast
z każdego ze wskazanych przez szkoły uczestniczące punktu. Znajdą się zatem w niej informacje na
temat środków transportu, rozkład jazdy owych środków oraz dokładne trasy.
Przewodnik zainicjuje rozpoczęcie podróży od miasta Brno. Następnie, kontynuujemy podróż
w kierunku Łowicza, a następnie Bratysławy, Katanii potem do Hiszpanii. Wycieczkę po Europie
kończymy w mieście Brno.
Przewodnik będzie dwujęzyczny, opracowany na zasadzie podwójnej kolumny. W pierwszej
kolumnie zostanie umieszczony wspólny tekst; w drugiej - tekst w języku ojczystym każdego
z państw uczestniczących w projekcie.
Przewodnik zostanie rozdany wszystkim rodzicom, ponieważ jednym z celów projektu jest, aby
cała społeczność szkolna każdej placówki, otrzymała pracę zrealizowaną przez uczniów
i nauczycieli z różnych placówek europejskich i która może im posłużyć do poznania
i skorzystania z uroków innych krajów i kultur.
W ten sam sposób, przewodnik zostanie dostarczony każdej organizacji lokalnej, która będzie
współpracowała przy realizacji projektu.

