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Z okazji programu Erasmus+, sześciu uczniów Manhemsskolan (Kalix) z Szwecji,
siedmiu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte
(Gdańsk) z Polski i siedmiu uczniów IES Hermanos Machado (Sewilla) z Hiszpanii
spędziło tydzień od 9 do 16 października w Evangelisches Heidehof-Gymnasium
(Stuttgart) w Niemczech. Pracowaliśmy nad tematem „Bull’s Eye Bullying” przez
trzy dni w Evangelisches Heidehof-Gymnasium w Stuttgarcie.

Dzięki prezentacjom wykonanym przez
uczniów z każdego kraju biorącego
udział w projekcie, mieliśmy okazję
wiele się nauczyć o ich kulturze,
miastach oraz szkołach. Udało nam się
również zebrać informacje na temat
sposób w jakich różne szkoły radzą
sobie z prześladowaniem, mającym
miejsce w poszczególnych placówkach.

Pierwszego dnia po południu
braliśmy udział w eksperymentalnych
zajęciach pedagogicznych, które
nauczyły nas, że jesteśmy silniejsi
oraz, że możemy sobie nawzajem
pomagać.
Aby dowiedzieć się więcej na temat
tradycyjnych potraw w innych państwach,
drugiego dnia zorganizowaliśmy Food Fair.
Wszyscy uczniowie przywieźli ze sobą swoje
specjały więc przygotowaliśmy wielki bufet.
Po krótkim przedstawieniu dań, mogliśmy ich
spróbować, a były one naprawdę pyszne.

W czwartek rano udaliśmy się do
Mercedes-Benz
Museum
w
Stuttgarcie. Jest ono dosyć
ciekawe, nie tylko ze względu na
zaprezentowane samochody, ale
też dlatego, że ukazuje część
historii
Niemiec.

EFFECTIVE COMMUNICATION FOR MEDIATION
“Bull’s Eye Bullying”

Tego samego dnia po południu,
w międzynarodowych grupach
dyskutowaliśmy na temat tego,
czym jest bullying, jak go unikać
oraz co robić w przypadku
takiego zachowania. Według
tego
co
ustaliliśmy,
przygotowywaliśmy
filmiki.
Polegały one na odgrywaniu ról
lub miały formę przedstawienia.

Uczniowie z każdego kraju zaprojektowali także loga dla naszego programu, będące związane z
tematem “Bull’s Eye Bullying. Aby wybrać najlepsze z nich, zorganizowaliśmy konkurs. Wygrało go logo
wykonane przez uczniów ze Szwecji i obecnie reprezentuje ono nasz projekt.

Niemcy

Na koniec ukończyliśmy kurs etwinningu oraz podsumowaliśmy
spotkanie w końcowej dyskusji.
Polska oraz Hiszpańska grupa
uczniów przygotowała krótki występ
taneczny na jesienny festiwal, który
odbył się w niemieckiej szkole.
Podczas niego, było również
stanowisku Erasmus+, w którym
uczniowie i rodzice mogli się
dowiedzieć na temat projektu.

Hiszpania

Polska

Szweckie logo

Na początku, każdy z nas był dla siebie obcy i wielu z nas czuło się nieśmiało na samą
myśl o rozmowie z ludźmi odmiennych narodowości. Jednak teraz mamy nowych przyjaciół
i otworzyliśmy się na innych uczniów.
My również o wiele poprawiliśmy nasze umiejętności władania językiem angielskim oraz
zyskaliśmy dużo wprawy i pewności siebie w mówieniu przed dużą grupą ludzi. Pomimo, że
pochodzimy z różnych krajów i mamy odmienne style życia, zdaliśmy sobie sprawę, że
wszyscy jesteśmy uczniami z podobnymi zainteresowaniami.
To było wspaniałe przeżycie dla każdego z nas, nigdy tego nie zapomnimy i będziemy
czerpać z tego korzyści przez całe nasze
życie.
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