
                                                    PODSUMOWANIE PROJEKTU  COMENIUS 

W dniu 24 czerwca 2013r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie 

projektu Comenius realizowanego w naszej szkole w latach 2011 - 2013 w ramach akcji 

Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Tytuł Projektu to „Praca, odpoczynek i  zabawa” 

(WORK, REST AND PLAY). W ramach projektu współpracowaliśmy ze szkołami  we 

Francji (z Prowansji i Bretanii), Finlandii, Niemiec, Węgier i Walii.                                                                                                                                          

               Na podsumowanie działań projektowych przybyli następujący goście: p. Marianna 

Łukasik – radna Gminy Łuków, która reprezentowała również Wójta Gminy Łuków, p. Alina 

Baka – skarbnik Gminy Łuków, p. Bogdan Wiącek – dyrektor Gminnego Zespołu 

Oświatowego, p. Regina Michalak – główna księgowa Gminnego Zespołu Oświatowego, 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Świdrach, nauczyciele, pracownicy szkoły i cała 

społeczność uczniowska. Uroczystość prowadzili uczniowie, którzy aktywnie włączali się                 

w realizację projektu. Na początek odbyło się powitanie w językach naszych partnerów, czyli 

po angielsku, niemiecku, fińsku, francusku i węgiersku.  

Uczniowie przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Uroczystości 

towarzyszyła wystawa zdjęć i materiałów zgromadzonych  w czasie realizacji projektu  oraz 

promocja głównych produktów projektu, czyli książka kucharska, zawierającą przepisy ze 

wszystkich krajów partnerskich, album o czołowych sportowcach z naszych państw, plakaty o 

znanych sportowcach, książka zawierająca zbiór zabaw i gier sportowych popularnych wśród 

uczniów szkół partnerskich. 

Następnie zostały przedstawione krótkie informacje o tradycjach, kulturze, systemach 

edukacji w partnerskich krajach. Bardzo ciekawe dla widzów okazały się osobiste wrażenia, 

refleksje i odczucia naszych uczniów o projekcie, podkreślając przy tym, jak ważny był dla 

nich udział w tym przedsięwzięciu.  

Koordynator projektu pani Agnieszka Śledź omówiła skrótowo działania, które 

zrealizowano w trakcie dwóch lat oraz ich rezultaty. Należy wspomnieć, że łącznie odbyliśmy 

pięć wizyt partnerskich do zaprzyjaźnionych szkół, a przywiezione z tych wizyt pamiątki były 

wyeksponowane na wystawie i wszyscy zebrani mogli je oglądać.                                            

Poprzez bezpośrednie kontakty w trakcie wizyty partnerów w naszej szkole,  kontakty 

mailowe i korespondencyjne, raporty i sprawozdania uczniowie  zyskali  większą motywację 

do nauki języków obcych, bo umiejętność porozumiewania się w języku angielskim jest                  

w obecnym czasie bardzo ważna i przydatna. Projekt Comenius był również dla wszystkich 

uczestników niepowtarzalną okazją do promocji naszego kraju, regionu, miasta i szkoły.                                 

Głos zabrał też dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – p. B. Wiącek. Stwierdził, że 

dzięki współpracy międzynarodowej w ramach projektu Comenius, realizowanego  w naszej 

szkole, dzieci  miały możliwość  poznania innych kultur, zdobywania wiedzy o krajach 

partnerskich w ciekawy i atrakcyjny sposób oraz rozwijania umiejętności porozumiewania się               

w języku angielskim. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Agnieszka Śledź- 

koordynator projektu wręczyła podziękowania osobom, które pomagały w realizacji zadań 

projektowych, a uczniom certyfikaty uczestnictwa w projekcie. 



 

 







































 


