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Comenius z Gimnazjum nr 1 – po raz kolejny!
16-09-2013

Wraz ze startem nowego roku szkolnego
społeczność Gimnazjum nr 1 rozpoczyna realizację
nowego projektu LLP Comenius „Antivirus 2.0”.
Wysoka ocena Agencji Narodowej, jaką otrzymała
aplikacja projektowa, dała szansę skawińskim

gimnazjalistom na dwuletnią (2013-2015) współpracę ze szkołami
europejskimi.

Podczas pracy nad poprzednim projektem w latach 2010-2012 „Antivirus w
życiu nastolatka, czyli o sposobach na zło i nudę współczesnego świata”
uczestnicy zdali sobie sprawę, że stworzony koszyk pomysłów z
propozycjami jak efektywnie korzystać z wolnego czasu, jest
niewyczerpany. Sami uczniowie zwracali uwagę na kilka tematów, które ich
dotyczą i które nie zostały objęte wcześniejszym działaniem.
Patrząc na zaangażowanie i kreatywność młodych, partnerzy z Gimnazjum
nr 1 Skawina, Eliniki Idiotiki Schooli Forum (Cypr) oraz Reischlesche
Wirtschaftsschule (Niemcy), zdecydowali się kontynuować program,
zapraszając do współpracy nowych partnerów z Gymnasio Zagora (Grecja) i
z Telsiu „Dziugo” Gymnassium (Litwa).  Tym razem projekt ma
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przygotować młodzież do sprostania wyzwaniom współczesnego
społeczeństwa europejskiego, dlatego jego celami są: wspieranie rozwoju
intelektualnego i fizycznego młodych, wyposażenie ich w umiejętności
cyfrowe i komputerowe, motywowanie do nauki języków obcych i
zachęcanie, aby stali się odpowiedzialnymi i aktywnymi członkami
społeczeństwa, a także właściwie dokonywali przyszłych wyborów
zawodowych.
W projekt „Anivirus 2.0” zaangażuje się około 100 uczniów w wieku 13-16,
którzy będą pracować w międzynarodowych grupach i włączą się w różne
działania, np. propagowanie zdrowego stylu życia, ochronę środowiska,
znaczenie tożsamości narodowej, poprawę umiejętności ICT, naukę języka
obcego. Podczas projektu młodzi będą uczestniczyć w warsztatach,
dyskusjach, przygotowaniu prezentacji multimedialnych, broszur, plakatów,
robić filmy. Stworzą także stronę internetową, komiksy, kalendarze,
książkę kucharską. Będą brać udział w wizytach roboczych i podzielą się
wynikami projektu z rówieśnikami, rodziną i społecznością szkoły. 
Podobnie jak w poprzednim projekcie, Gimnazjum nr 1 w Skawinie
koordynuje cały projekt na poziomie szkół europejskich - w osobach
Katarzyny Guzik i Anny Gawron.
Źródło: G1
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina
Tel. centrala: +48 12 277 01 00
Fax +48 12 277 01 10
urzad@um.skawina.net

Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 -
17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00
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