
                       

     W dniu  14 marca 2019 r  w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła
się uroczysta konferencja,  której  celem było podsumowanie projektu pt.  ,, Polska
szkoła wobec wielonarodowości i wielokulturowości uczniów - perspektywa szkoły”
realizowanego w ramach  programu ERASMUS +.  Projekt realizowany był w roku
2018  w  Anglii   przez firmę  Training Vision  w miejscowości  Portsmouth oraz we
Włoszech  przez firmę  EprojectConsult  w miejscowość Barcellona di Gotto 
Łącznie  w  tygodniowych  szkoleniach  udział  wzięło  10  nauczycieli.  Wyjazd
poprzedzony był intensywnym przygotowaniem językowym i kulturowym. 

     W konferencji  podsumowującej projekt oraz upowszechniającej jego rezultaty
uczestniczył  dyrektor  ZS  Nr  1  Grzegorz  Jasionowski,  wicedyrektorzy  szkoły,
koordynator  projektu   Ryszard  Kowalczyk  oraz  bohaterowie  tego  spotkania
nauczyciele  uczestnicy szkolenia.
Na  początku  uroczystości  koordynator  projektu  powitał  wszystkich  uczestników
spotkania,  następnie przedstawiał  informacje dotyczące programu Erasmus+ oraz
założenia, cele i działania w ramach których realizowany był projekt.  

    Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia dokumentacji z pobytu w Anglii i
Włoszech w postaci prezentacji i filmu. Na nowo odżyły wspomnienia z wyjazdów  i
dzielenie się wrażeniami  i informacji  na temat szkoleń. 

    Najważniejszym punktem uroczystości było podsumowanie projektu.   Koordynator
Ryszard Kowalczyk podkreślił,  że wszystkie cele i  założenia tego przedsięwzięcia
zostały  zrealizowane,  przedstawiając  jednocześnie  osiągnięte efekty z  realizacji
projektu :

 Poprzez udział  w projekcie nauczyciele nabyli   umiejętność rozpoznawania
specyfiki nowych uczniów, sposobu  ich funkcjonowania, systemów wierzeń,
potrzeb i problemów. 

 Udział w projekcie był  ważnym etapem wspomagającym nauczycieli naszej
placówki  w  budowaniu  procedur  w  sferze  merytorycznej  i  wychowawczej
pracy z uczniem cudzoziemskim, a także uczenie tolerancji dla inności naszej
młodzieży. 

  Efektami szkolenia  było  także zapoznanie pedagogów naszej placówki z
metodami pracy z uczniami cudzoziemskimi, poznanie sposobów zacierania
różnic kulturowych i tych, które wynikają z odmiennych systematów  edukacji
w Polsce i kraju pochodzenia ucznia.

  Realizacja  projektu  pozwoliła  na  porównanie  systemów  pracy  z  uczniem
cudzoziemskim  w  krajach  partnerskich,  dostrzec  zalety  a  także  wady  obu



systemów, a następnie wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zastosowanie
ich w praktyce. 

 Szczególnie  istotną  sprawą  było   poznanie  sposobów  radzenia  sobie  z
problemami  dotyczącymi  bariery językowej, która powoduje słabe rozumienie
przekazywanych w czasie lekcji treści.

 Podniesienie  kompetencji  pedagogicznych  pozwoli  na  kreowanie,
wzmacnianie  i  stymulowanie  innowacji  pedagogicznych  i  wychowawczych
poprzez  nowoczesne  podejście  do  młodzieży,  pomoc  przy  rozwijaniu
zainteresowań  ,  wpojenia  naturalnej  potrzeby  zdobywania  wiedzy,  uczenia
tolerancji i otwartości na inną kulturę. 

 Sam pobyt   za  zagranicą   zwiększył  możliwość doskonalenia  umiejętności
językowych i  zapewnił uczestnikom poznanie obcej kultury i rzeczywistości.

    Nauczyciele  biorący udział w szkoleniu dodatkowo wzbogacili  swoją wiedzę i
umiejętności  z  zakresu pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i
dydaktyczne.  Z pewnością  wyjazd był  cennym doświadczeniem, które korzystnie
wpłynęło na wszechstronny rozwój każdego uczestnika projektu.

    Uroczystym  punktem  konferencji  było  wręczenie  nauczycielom  certyfikatów
wydanych  przez  instytucje  zagraniczne  potwierdzających  odbycie  zagranicznego
szkolenia,  zaświadczeń udziału  w szkoleniach  językowych  oraz najważniejszego
dokumentu  jakim  jest  Europass  Mobilność  przedstawiający  informacje  na  temat
wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. 

    Na zakończenie uroczystości  wszyscy zgodnie stwierdzili, że realizacja projektu
zakończyła się sukcesem.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a wspomnienia i
rozmowy  dotyczące  wyjazdu  trwały  jeszcze  długo.  Bez  wątpienia  wyjazd  ten
pozostanie na długo w  pamięci uczestników.
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