
Polskie spotkanie Comeniusa. 

Nareszcie są ! Jest dzień  29 stycznia 2014  roku. Przyjechała do naszej szkoły  pierwsza grupa 

młodzieży z wymiany międzynarodowej, która uczestniczy w projekcie partnerskim – Comenius, pobyt 

ich liczy cztery dni. Nasza szkoła jako koordynator od września 2013 roku  bierze udział  w tym 

projekcie.  Kraje, z którymi  współpracujemy to – Włochy ,Francja i Niemcy. Współpraca ta ma na celu 

przede wszystkim, wymianę doświadczeniami  i 

uczenie się  od siebie nawzajem tworzenia filmów 

video wyrażających opinie uczniów. 

Po długiej podróży  rozdzielono młodzież między 

domy polskich chętnych nastolatków i wszyscy udali 

 się na odpoczynek, aby przygotować się do 

następnego dnia, w którym czekało wiele atrakcji 

przygotowanych przez  panią Kujawską wraz z innymi 

nauczycielami. Każdego dnia zaczynaliśmy o  

godz.9.45 w liceum. Pierwszego dnia  było zwiedzanie 

szkoły i  gry integracyjne, ale także Quiz –,,Co wiesz o 

krajach partnerskich ?”. Następnie odbyła  to 

prezentacja filmów pt.: “Teenagers Nowadys”, które 

każdy kraj wcześniej zmontował.  W tym dniu miał 

miejsce panel dyskusyjny: ,,problemy i porady 

dotyczące dotychczasowych działań’’, które 

wykonaliśmy przed przyjazdem gości. 

W innym dniu zwiedzaliśmy szkołę, braliśmy wspólnie udział w lekcjach innych klas, mieliśmy na to 

przeznaczone 45 minut, zabawna była lekcja fizyki pana Piotrowskiego, który zaprezentował nam różne 

naukowe doświadczenia. Była też praca w grupach nad plakatem projektu, rywalizacja sportowa na sali 

gimnastycznej szkoły. Mnie osobiście zasmakował -international lunch, na kórym znajdowały  się 

specyficzne dania  danego kraju: francuskie sery np. camembert albo włoskie: parmezan. To był już 

ostatni dzień naszej współpracy na terenie szkoły. 

Kolejny dzień - sobota, piękny słoneczny dzień. Zebraliśmy się  na Wałach Chrobrego   o godzinie 10.00 

 przed Muzeum Narodowym.  Rozpoczęliśmy zwiedzanie Szczecina, najpierw udaliśmy się do Muzeum, 

później do Zamku Książąt Pomorskich. O godzinie 13.00  rozpoczęła się  wycieczka historycznym 

tramwajem, zwiedziliśmy  nim cały Szczecin. Na koniec udaliśmy  się do Książnicy Pomorskiej na 

podsumowanie i ewaluację całego pobytu. To było wyjątkowe doświadczenie, ale jednak najbardziej 

integrowaliśmy  i poznawaliśmy się  podczas wspólnych spotkań wieczorami np. na łyżwach, zakupach i 

kręglach itp. 



Po takim pobycie najtrudniejsze było dla nas rozstanie  w niedzielę. Pożegnaniom nie było końca, 

rozstanie było wzruszające, bo już zdążyliśmy ponawiązywać przyjaźnie. Pocieszająca była jedynie myśl, 

że wkrótce spotkamy się  w innym kraju na kolejnej wizycie. 

          Zuzanna Jasiczek klasa 1 B LO 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca oraz, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób 

 

 

  



  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  


