Správa o zrealizovanom projekte
Názov projektu: Okno na Europe
Číslo zmluvy: 2020-1-PL01-KA229-082079_2
Kľúčová akcia: Krátkodobá výmena skupín žiakov
Typ mobility: prezenčná
Účastníci mobility: Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
Szkola Podstawowa w Gieble
Dátum: 26. 09. 2021 – 02. 10. 2021
Miesto: Giebło
Poskytovateľ: Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus plus
Obsah mobility: Desať žiakov a traja učitelia základnej školy v Spišskom Podhradí sa zúčastnili
krátkodobého výmenného pobytu v Poľsku. Boli ubytovaní v obci Podzamcze. Počas týždňa
absolvovali aktivity podľa vopred dohodnutého programu. Navštívili základnú školu v Giebłe,
v ktorej prebiehala tvorivá dielňa so sochárom a poobede opekačka spojená s diskotékou.
Nasledujúci deň strávili v Krakove, absolvovali výlet do Krakova, kde si mohli prezrieť okolie
hradu Wawel, krakovské krypty. Loďou sa plavili po rieke Visle a absolvovali kulinárske
tvorivé dielne v továrni na cukrovinky, kde si mohli žiaci sami vytvoriť vlastné sladkosti.
V rámci vzdelávacích aktivít sa zúčastnili hodiny tanca v tanečnej škole, navštívili palác
v Koszencine. Oboznámili sa s folklórnymi národnými tancami Poľska. Vďaka exkurzii do
Wieliczky, národnej pamiatke UNESCO, sa informovali o histórii ťaženia soli v historickej
poľskej bani. V posledný deň účastníci projektu zavítali na hrad Ogrodzieniec, pri ktorom si
zašportovali v interaktívnom parku, uvideli miniatúry známych poľských hradov a zámkov,
a zažili adrenalínovú prechádzku domom duchov.
Výstup: Cieľom projektu bolo posilnenie motivácie učenia sa anglického jazyka, rozvíjanie
komunikačných schopností v anglickom jazyku, rozvoj sociálnych zručností, zdokonalenie IT
zručností, ako aj možnosť vycestovať do zahraničia a nadviazať nové kontakty a priateľstvá.
Vďaka projektu Erasmus plus žiaci a učitelia nadviazali nové sociálne kontakty s partnerskou
základnou školou v Giebłe. Žiaci prekonali jazykovú bariéru hneď na prvom stretnutí
s rovesníkmi. Pri komunikácii používali anglický jazyk v písomnej forme, prostredníctvom
sociálnych sietí, aj v ústnej forme pri bežných každodenných rozhovoroch. Po absolvovaní
kulinárskyeho workshopu získali žiaci certifikáty. Certifikáty rovnako dostali aj po ukončení
celého krátkodobého výmenného pobytu.

KRAKOV

HODINA TANCA V TANEČNEJ ŠKOLE

TVORIVÁ DIELŇA SO SOCHÁROM

HRAD OGRODZIENIEC

WIELICZKA – SOĽNÁ BAŇA

