


Młodzież  realizuje  ideę wspólnej Europy 
Tydzień  z  projektem  Comenius  w  Szkole  Realnej  w  Iffezheim 

 
Wesoły  gwar  i  ruch  panowały  w  poniedziałkowe  popołudnie  w  pracowni  plastycznej  Szkoły  

Głównej  i  Realnej  w  Iffezheim.  Ponad  20  uczniów  różnych  narodowości  krzątało  się  podczas  

warsztatów  „Green  Art”,  dając  upust  swej  kreatywności.  Warsztaty  były  częścią  projektu  

Comenius,  w  ramach  którego  nasza  gmina  gościła  26  uczniów  i  12  nauczycieli  z  Turcji,  

Hiszpanii, Czech i Polski. 

Koordynatorka projektu Brigitte Schülj-Holl  odwiedziła  już  ze  swoimi  uczniami  Czechy,  

Hiszpanię i Turcję.  Teraz  oni  są  gospodarzami  kolejnego  spotkania.  Wczoraj  przed  południem  

grupa  odbyła  wizytę  w  siedzibie  Parlamentu  Europejskiego  w  Strasburgu,  a  po  południu 

zwiedziła  najstarszy skansen w Badenii – Würtembergii w  miejscowości  Gutach.   

Dzisiaj  o  16.00  na  cześć  gości  przyjęcie  wyda  burmistrz  Peter  Werler. 

Jutro  obie  szkoły  zapraszają  chętnych  na  dzień  otwarty,  podczas  którego  będzie  można  

zobaczyć  prace uczniów  i  porozmawiać  z  gośćmi. Właśnie  rozmowy, zwykle po angielsku, 

były    głównym  zajęciem  uczniów  w  ostatnim  tygodniu.  Melina  Ziegler  gości  u  siebie  w  

Iffezheim 17-letnią  Edę  Sanli, a Luca Höß z Rastatt – Figen Aslan. Obie dziewięcioklasistki  

mieszkały  podczas  październikowego  pobytu  w  Turcji  u swoich  koleżanek. 

- Ich  szkoła  w  Burdur  w  Centralnej  Anatolii  jest  znakomicie  wyposażona - mówi Melina - a 

uczniowie  noszą  tam  mundurki.  Cztery  koleżanki  namalowały  tego  popołudnia  obraz, na 

którym  kula  ziemska  wspiera  się  na  ogromnym  drzewie.  Pomysły  uczniów  inspirowała  

malarka Ann-Bärbel Ottenschläger.  Symboliczną  wymowę  miało  wymieszanie  przez  

uczestników przywiezionej z ich krajów ziemi z farbami. Bowiem motto prowadzonego przez 

naszych  nauczycieli  projektu  brzmi  „  Green  – more  than  a  colour?”  Wszystkie wykonane 

przez  uczniów  prace  można  obejrzeć  na  stronie  www.ourgreenbook.eu  

Na  początku  lipca  odbędzie  się  spotkanie  podsumowujące  w  Czechach, a z dniem 31 lipca 

projekt  dobiegnie  końca.  Brigitte  Schülj – Holl napisze sprawozdanie z  podjętych  działań, w 

którym    wykaże, na co  wydano 22 000 Euro z przeznaczonych na projekt funduszy unijnych. 

(„Badisches  Tageblatt”,  6  marca  2013) 

Podpis  pod  zdjęciem:  Kreatywność  spod  znaku  zieleni:  Uczniowie  prezentują  malarce  

Ann-Bärbel Ottenschläger i koordynatorce projektu Brigitte Schülj – Holl (z prawej) swoje 

prace. 

http://www.ourgreenbook.eu/

