Nowy projekt Erasmus + w naszej szkole!
W marcu 2017r. nauczycielka angielskiego w naszej szkole, mgr Urszula Klimaszewska, ukończyła
i wysłała do polskiej Narodowej Agencji projekt pod tytułem „The migrant crisis in an educational
perspective” - w ramach akcji KA2 współpracy międzynarodowej szkół. Projekt ten został zatwierdzony
(uplasował się na 44. miejscu w kraju pod względem liczby przyznanych punktów!) oraz otrzymał grant na
realizację w ciągu 16 miesięcy: od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2018r.
Tym oto sposobem Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu kontynuuje realizację kolejnego projektu w ramach
programu Erasmus Plus!

O PROJEKCIE
Tytuł „The migrant crisis in an educational perspective” pol. Kryzys migracyjny w ujęciu edukacyjnym
Partnerzy:
1. Szkoła Podstawowa w Sofii, Bułgaria: 120 Primary School „G.S.Rakovski”

2. Liceum w Serres, Grecja: 4th General Lyceum Serres
3. Szkoła Zawodowa w Casercie, Włochy: ISISS ENRICO MATTEI
Temat
Projekt dotyczy tematu współczesnego kryzysu migracyjnego - sytuacji uchodźców w Europie - w ujęciu
edukacyjnym. Zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób kraje partnerskie uczą historii współczesnej
i przekazują uczniom informacje, dotyczące sytuacji uchodźców w Europie oraz polityki państw UE.
Pomaga te zagadnienia wprowadzić na zajęcia lekcyjne, uczy krytycznego myślenia i kształtuje świadomego
oraz odpowiedzialnego obywatela.
Projekt dotyczy kryzysu migracyjnego w ujęciu szkolnym, a więc nauczania na jego temat.
Uczniowie i nauczyciele będą poznawać sytuację uchodźców w Europie w krajach partnerskich oraz
zdobywać informacje na ten temat z użyciem różnych metod; tworzyć materiały autentyczne oraz
dodatkowe do użycia na zajęciach lekcyjnych; podwyższać swoje kompetencje językowe w zakresie języka
angielskiego; bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na terenie swojej szkoły oraz miasta;
promować swoją kulturę i tożsamość w innych krajach europejskich; uczyć się zdobywać obiektywną
informację, ustosunkować do niej oraz w miarę możliwości - pomóc potrzebującym.
W ramach projektu realizujemy wizyty nauczycieli i uczniów w krajach partnerskich. Uczniowie spotykają
się w Grecji oraz w Polsce.

Zapraszamy do zapoznawania się z naszymi działaniami oraz wyjazdami na bieżąco!

Więcej o projekcie można przeczytać na jego stronie: https://uczniowieerasmus.wixsite.com/start

Więcej o programie Erasmus + można przeczytać na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/node_en

mgr Urszula Klimaszewska

