Projekt w ramach

POLSKO – LITEWSKIEGO FUNDUSZU WYMIANY MŁODZIEŻY
LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINU FONDAS

„Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności”
Temat projektu: „20 lat wolności. Członkostwo w UE. Demokracja.”
Głównym celem zainicjowanej przez nas współpracy z rówieśnikami z Litwy jest rozwijanie
przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi krajami, inspirowanie młodych ludzi do wspólnych działań,
które pozwolą na zbliżenie się obu narodów, przyczynią się do promowania postaw tolerancji,
solidarności, nawiązywania przyjaźni oraz nabywania przez jego uczestników świadomości
obywatelstwa europejskiego.
Uczestnikami projektu będzie grupa 10 uczniów naszej szkoły oraz 10 uczniów z Romuvos
Gimnasium w Siauliai, w wieku 17 – 18 lat. Wspólnie będziemy
pracować nad tematem
„Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po 20 latach wolności". Projekt będzie realizowany w dniach
11 - 16 IX 2011 r. w Polsce – w Lubartowie, Lublinie, Kozłówce oraz Warszawie. Uczestnicy projektu
będą zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym FS Firlej.
Każdy dzień realizacji projektu będzie miał swoje hasło, zaś wszystkie działania będą służyły
poznawaniu własnych korzeni i kultur oraz lekcji tolerancji i budowaniu dobrosąsiedzkich relacji.
„Poznajmy się”
Pierwszy dzień upłynie pod znakiem integracji. W tym celu obydwie grupy przeprowadzą gry i zabawy
zapoznawczo - integracyjne, które pomogą stworzyć odpowiednią atmosferę i pomogą zbudować
przyjazne relacje. Opracujemy słowniczek podstawowych zwrotów grzecznościowych polskich
i litewskich oraz ustalimy kontrakt, który będzie nas obowiązywał podczas kilku dni wspólnego
pobytu.Wieczorem młodzież polska zaprosi swoich litewskich gości na wirtualną wycieczkę
po najpiękniejszych zakątkach Polski, przy rytmach ulubionej muzyki i degustacji potraw polskich.
Rozpocznie się również nauka kroków poloneza. Ten dzień będzie dobrą podstawą do tego,
aby realizować wspólnie kolejne działania w atmosferze otwartości, zrozumienia i zaufania.
„Wspólne korzenie”
W drugim dniu uczestnicy będą odkrywać wspólną przeszłość podczas wycieczki po Lublinie, szlakiem
Unii Lubelskiej. Po południu goście z Litwy zaprezentują swój kraj, miasto i szkołę. Następnie młodzież,

pracując w grupach międzynarodowych, stworzy drzewo genealogiczne patrona naszej szkoły,
z uwzględnieniem jego litewskich korzeni. Po całodziennych przygodach historycznych młodzi ludzie
odpoczną podczas wieczoru litewskiego. Rozpocznie się także nauka kroków narodowego tańca
litewskiego.
„Drogi do niepodległości”
Na ten dzień zaplanowaliśmy wycieczkę do Galerii Socrealizmu w Kozłówce. Po zapoznaniu się
z realiami życia w socjalistycznym państwie i obejrzeniu prezentacji multimedialnych
pt. „ Drogi do wolności” młodzież przystąpi do wykonania plakatów. Przedstawi w nim ludzi
i wydarzenia, dzięki którym Europa Środkowo- Wschodnia odzyskała niepodległość. Na zakończenie
dnia zorganizowany zostanie wieczór międzynarodowy, a w nim dyskoteka, karaoke i niekończące się
rozmowy o życiu, nauce i dniu codziennym w poszczególnych krajach i wspólnej Europie.
„My w wolnej Europie”
Ten dzień spędzimy pod znakiem Unii Europejskiej. Młodzież będzie uczestniczyć w quizie
o Unii Europejskiej. Następnie grupa polska wcieli się w rolę przewodników po Lubartowie.
Pokażemy kolegom z Litwy zabytki Lubartowa , a także to, co zmieniło się w naszym mieście w ciągu
20 lat wolności. Zadaniem gości będzie, na podstawie starych fotografii Lubartowa, rozpoznać
te miejsca i je sfotografować. Zdjęcia te zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy „Lubartów
i Siauliai - dawniej i dziś”. Wieczorem odbędzie się ognisko oraz gry i zabawy sportowe.
„Z demokracją na Ty”
Ten dzień spędzimy w Warszawie. Pokażemy piękno naszej stolicy i jej zabytki. Podczas wizyty
w Sejmie RP planujemy spotkanie z posłem p. Marianem Starownikiem. Wieczorem podzielimy się
wrażeniami – Warszawa i Polska widziana oczyma uczestników wycieczki.
„Czas rozstania”
Ostatniego dnia w murach szkoły odbędzie się seminarium podsumowujące. Młodzież zaprezentuje
społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom, to wszystko co wypracowała. Cały projekt będzie
utrwalany kamerą. Uczestnicy przygotują film - kronikę, który pokażą na tym spotkaniu. Posłuży on
także do upowszechniania efektów wymiany młodzieży w Polsce i na Litwie.
Działania realizowane będą z wykorzystaniem takich metod, jak: warsztaty tematyczne, praca
w grupach międzynarodowych, wizyty studyjne, gry dydaktyczne, wycieczki a także rozmowy
nieformalne, zabawy, wspólne śpiewanie, tańce oraz zajęcia sportowe.
Metody te pozwolą
uczestnikom projektu odkrywać wspólną przeszłość, stworzą możliwość zaprezentowania kultury
własnego miasta i państwa. Będą także pomocne w budowaniu przyjaznych relacji, stworzeniu
dogodnej przestrzeni dla formowania się nowych przyjaźni i kształtowaniu postawy poszanowania
norm i wartości innych osób.
W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu uczniowie zdobędą wiedzę na temat historii
i kultury obu państw oraz zasad funkcjonowania przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Udział w projekcie pozwoli zdobyć interkulturową świadomość oraz wgląd w sposób życia i myślenia
innej narodowości. Pomoże to kształcić tolerancję i zrozumienie dla innej kultury oraz zachęci
do upowszechniania postaw inspirujących współpracę oraz promujących wspólne dziedzictwo.
Działania pozwolą także zrozumieć, jak ogromny wpływ na przyszłość narodu oraz pozytywne stosunki
między państwami mają młodzi ludzie.
Efekty realizacji projektu będą pokazane na szkolnych tablicach ogłoszeń, a także zostaną wykonane
gazetki promujące wspólne działania polskiej i litewskiej młodzieży tak, żeby wszyscy uczniowie,
nauczyciele i rodzice mogli zapoznać się z nimi. Ponadto sprawozdania i inne opracowania związane
z realizacją projektu będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w mediach
lokalnych i regionalnych.
Ostatniego dnia uczestnicy projektu zorganizują seminarium podsumowujące rezultaty działań.
W spotkaniu weźmie udział społeczność szkolna, reprezentacja uczniów z lubartowskich gimnazjów,
władze samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji lokalnych, rodzice oraz dziennikarze
lokalnych mediów.
Efekty w formie prezentacji multimedialnej oraz filmu, który będzie kroniką polsko -litewskiego spotkania
młodzieży zaprezentujemy podczas dni otwartych przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych,
podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych, organizowanych corocznie w naszej szkole, a także na
zebraniu ogólnoszkolnym dla rodziców.
Chcielibyśmy aby projekt przyczynił się do nawiązania trwałych kontaktów i przyjaźni.
Mamy nadzieję, że współpraca z naszym litewskim partnerem będzie kontynuowana przy wsparciu
Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w następnych latach.

