Międzynarodowe Spotkanie Projektowe we Francji !
Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w obliczu wyzwań projektowych !
Od 1 września 2016 roku ZST w Lipnie wraz z 5 szkołami europejskimi rozpoczął działania
w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne. Szkoły partnerskie z: Francji,
Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski i Turcji wspólnie opracowały program współpracy
międzynarodowej pt: „All we together learning at school” – ATLAS („Wszyscy uczymy się
w szkole”).
W dniach 14 - 18 listopada br. 3 osobowa delegacja nauczycieli z ZST brała udział w pierwszym
spotkaniu projektowym w ramach współpracy międzynarodowej. Spotkanie nauczycieli ze
wszystkich państw partnerskich miało miejsce we Francji, w miejscowości Uzerche (departament
Corrèze), którą zamieszkuje niespełna 3000 mieszkańców. Miejscem pracy nauczycieli nad
projektem była szkoła Collège Gaucelm Faidit.
Pierwszy dzwonek w szkole w Uzerche zabrzmiał 14 listopada br. o godz.9:00.Powitał delegacje
szkół (z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski i Turcji) uczestniczących w projekcie
Erasmus+ All together learning at school. Odbyło się: spotkanie z Dyrekcją, zwiedzanie szkoły
w Uzerche, spotkanie z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły. Podczas warsztatów
zaprezentowano systemy edukacyjne państw szkół partnerskich. Goście zagraniczni mieli także
możliwość obserwacji lekcji.
W kolejnym dniu grupa projektowa pracowała nad przygotowaniem ankiety diagnostycznej
w obszarze różnych trudności uniemożliwiających uczniom osiągnięcie sukcesów edukacyjnych.
Po południu uczestnicy projektu spotkali się z merem miasta w ratuszu. Mer przybliżył specyfikę
regionu, a także jego główne atrakcje. Wieczorem odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców,
którzy będą uczestniczyć w wymianach międzynarodowych w ramach projektu All together
learning at school.
Trzeciego dnia uczestnicy projektu pracowali nad: stroną internetową projektu, etwinnig,
webjournal oraz regulaminem międzynarodowego konkursu na logo projektu. Każda ze szkół
partnerskich zobowiązana jest do stworzenia w danym obszarze, który bada, przestrzeni
uczenia się i wymiany doświadczeń, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli
(zajęcia warsztatowe, seminaria, spotkania z ekspertami, blog edukacyjny, itp.).
Kolejny dzień to możliwość poznania uczniów i nauczycieli sąsiedzkiej szkoły podstawowej (École
maternelle publique Les Buges) w Uzerche. Nauczyciele z krajów partnerskich brali udział
w zajęciach lekcyjnych, m.in. z: matematyki, nauki czytania i pisania języka francuskiego, języka
angielskiego. Natomiast po południu w dalszym ciągu pracowano nad projektem.
Piątek to ostatni dzień prac projektowych. Uczestnicy spotkania roboczego w Uzerche zapoznali
się: z programem pracy indywidualnej z uczniem opartym na aktywnym słuchaniu (innowacyjny
program prowadzony przez szkołę w Uzerche), a także z programami pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach uczestniczących w projekcie. Po południu
uczestniczyli w lekcjach: języka francuskiego, hiszpańskiego, historii i geografii w Collège
Gaucelm Faidit.
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie objął przywództwo w projekcie od listopada2016 roku do
marca 2017 roku. Spotkanie projektowe w Lipnie zaplanowane jest na 06 marca 2017 roku, będzie
trwało 5 dni (do 10 marca 2017 roku). Wówczas będziemy gościć 20 uczniów wraz z ich
opiekunami z państw partnerskich. Będziemy wtedy pracować nad zdefiniowaniem „problemów
ekonomicznych” i określeniem ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne uczniów
w poszczególnych krajach partnerskich. A także chcemy przybliżyć gościom nasz region, a także
polską kulturę i zwyczaje.
W roku szkolnym 2016/2017 w maju zaplanowany jest także wyjazd naszych uczniów do szkoły
partnerskiej we Włoszech (w miejscowości Isernia).
Spotkanie projektowe we Francji było niezwykle inspirujące i bogate w edukacyjne doświadczenia.
Szkoła francuska dołożyła wszelkich starań, aby uczestnicy meetingu wyjechali z poczucie rozwoju
zawodowego i osobistego. Bogaty program działań edukacyjnych został uzupełniony atrakcjami
kulturowymi. Wszyscy opuścili Uzerche w przekonaniu o dalszej efektywnej współpracy.

