
  



 



Pięć  nacji  na  spotkaniu  podczas  „Green  Comenius  week”   
 
Iffenzheim  było  gospodarzem  wielostronnego  projektu. 

 

Iffenzheim. Green-more than a colour-(Zielony-więcej  niż  kolor):pod  takim  hasłem  

funkcjonuje dwuletni,  wspierany  przez  Unię  Europejską  projekt  Comeniusa.  Został  on  

stworzony w roku 1995. Od roku 2011projekt  działa  na  terenie  szkoły  głównej  i  realnej  w  

Iffenzheim,  które  były  w  tym  roku  gospodarzami  wielkiego  pożegnalnego  tygodnia. 

Ledwie  rozpoczęły  się  ostatnie  fazy  przygotowań  a  już  zbliża  się  ku  końcowi  tydzień  

projektowy.  Od  poniedziałku jeszcze  do  weekendu  gościć   u nas będą  w ramach 

międzynarodowego  spotkania  partnerzy  projektu  z  czterech  szkół:  Polski,  Hiszpanii,  Czech  

oraz Turcji.13 nauczycieli oraz  26 uczniów z klas 7 do 9 ( 1-3 polskie gimnazjum) mieszkają  u  

rodzin  goszczących.  W  środę  po  południu  gmina  Iffenzheim  zaprosiła  swoich  gości  do  

Waagegebaude( budynku wagowego) na uroczyste powitanie. 

Za  oprawę  muzyczną  odpowiedzialni  byli:  siedmioklasista  Niclas  Bronner  grający  na  trąbce  

oraz dziewięcioklasistka  Kathrin  Berger  grająca  na flecie poprzecznym. Wszyscy 

przemawiający  wygłaszali  swoje  przemówienia  w  języku  angielskim-języku  roboczym  

projektu. Zastępczyni  burmistrza  – Andrea  Winkler  zaprosiła  gości  na  późną  przechadzkę  po  

najpiękniejszym niemieckim  torze  do  wyścigów  konnych. 

Carsten Bangert,  dyrektor  szkoły  głownej  i realnej  w  Iffenzheim  podkreślił  wartość  

zjednoczonej  Europy,  która  jest  dziś  o  wiele  ważniejsza  niż  kiedykolwiek  wcześniej.  Projekt  

Comenius jest jednym z filarów Unii Europejskiej-programu  nauki  na  całe  życie. Wnosi on 

ogromny  wkład  w  pokojowe  współżycie  narodów  i  długotrwale  wspiera  świadomość  takiego  

.życia. Uczniowie  zostali  włączeni  w  różnego  typu  aktywności,  w  czasie  których  wykonywania  

będą  mogli  poznać  kulturę  innych  krajów  oraz  poszerzyć  swoją  znajomość 

języków  obcych. 

Projekt  oprócz  międzynarodowego  spotkania  uczniów  umożliwił  również  nauczycielom  

wymianę  poglądów  i  spostrzeżeń  dotyczących  problemów  pedagogicznych,  które  prawie  

wszędzie  są  takie  same. 

Zgodnie z wypowiedzią koordynatorki projektu Brigitte Schulz-Holl  szkoła  główna  i  realna  z  

Iffezheim  rozpoczęła  na  początku  2011  roku  wielostronne  partnerstwo  szkół  jako  szkoła  

koordynująca  z  Prywatnym  Gimnazjum  w  Piasecznie  obok  Warszawy  (Polska),  gimnazjum  w  



Argamasilla de Alba (Hiszpania), Gimnazjum Zawodowym w Karlsbad (Czechy), oraz 

gimnazjum w Burdur (Turcja) .Podczas  wspólnego  projektu  zostały  omówione  i  kreatywnie  

opracowane  różnorodne  aspekty  i  tematy  wokół  koloru  Zielonego,  jak  np. Green Art. 

(sztuka), Green Literature (literatura), Green Song Book (muzyka), Green Maps (nauki 

przyrodnicze), Green Cooking (gotowanie) oraz  Green  Thinking  (światopogląd,  polityka,  

religia).. Goście  przeżyli  do  tej  pory tydzień urozmaicony przez wystawy, prezentacje, akcje i 

spotkania. W programie oprócz Green Workshops (Green Dance, Green Music i Green 

Art)były  również  wizyta  w  Europarlamencie  w  Strassburgu oraz wycieczka do Schwarzwaldu. 

Szczególnie  przyjemna  niespodzianka  czekała  na  52  uczestników  projektu (łącznie  z  

gospodarzami)-zawrotny zjazd w Schwarzwaldbob na letnim torze saneczkowym.  

W  dniu  wczorajszym  podczas  dnia  otwartego  w  szkole  głównej  i  realnej  w  Iffezheim  

podsumowano  wyniki  tygodniowej  współpracy.    Na  dziś  – piątek- zapowiedziany jest  dzień  

kultury w Baden- Baden. 

 Ostatnie  spotkanie  biorących  udział  w  projekcie  nauczycieli  odbędzie  się  w  czerwcu    w  

Czechach.  Potem  czeka  jeszcze  mnóstwo  papierkowej  roboty:  „  Do  końca  roku  szkolnego  

musi  zostać  sporządzone  sprawozdanie  podsumowujące.” 


