I LO im. Stefana Żeromskiego w Erasmusie+
w latach 2018-2020.
Projekt Wielostronny z Hiszpanią, Słowacją Czechami oraz Rumunią
zatytułowany: „EDGE”- Współpraca Szkół-partnerstwo strategiczne.

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w tak wspaniałym
przedsięwzięciu jakim jest program Erasmus+. Tym razem nasz
projekt zatytułowany EDGE dotyczy równości , równouprawnienia,
płci i edukacji. Nasz piękny projekt dotyczy tolerancji i szacunku do
różnych odmienności w społeczeństwie. Nasza praca nad projektem
już się zaczęła, powstał blog, strona facebook i zaczęliśmy pracować
na platformie społecznościowej etwining. W projekcie zamierzamy
podkreślić rolę kobiet na świecie i naszych społecznościach, problemy
dyskryminacji, rasizmu, odmienności oraz edukacji, która zmieniała
świat. Szlakiem historii, wojen i nienawiści ludzkiej będziemy dążyć
do wolności, niezależności i równouprawnienia. W czasie naszych 4
wyjazdów będziemy dyskutować na temat interesujących nas
zagadnień i poznawać problemy naszych przyjaciół i analizować
światowe w krajach trzeciego świata i braku szacunku do kobiet. W
latach 2011-2013 realizowaliśmy projekt wielostronny z programu
Comenius zatytułowany: ’Zmieniające się oblicze Europy-naszą
przyszłością, a nasza kolejna przygoda z Erasmus+ skończyła się
właśnie miesiąc temu z projektem: ‘Legendy przez Europę’.

Już znaleźli się chętni nauczyciele i uczniowie by realizować zadania
w projekcie na kółku Erasmusa+ prowadzonym przez Panią Izabelę
Pałucką nauczyciela języka angielskiego i koordynatora projektu.
Celem naszej międzynarodowej współpracy jest lepsze poznanie
innych kultur, religii, języka, tradycji oraz integracja krajów Unii
Europejskiej. Szkoły uczestniczące reprezentują różnorodność
etniczną i religijną, a zatem w duchu tolerancji będziemy
realizować poszczególne zadania związane z procesem edukacji i
równouprawnieniem. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie,
nauczyciele i rodzice, a także lokalna społeczności. Powstaną
prezentacje, filmy, zdjęcia, słownik, przewodnik oraz
aktualizowana strona facebook, blog i Podręcznik Dobrej
Praktyki. Będziemy uczestniczyć w wymianie międzynarodowej
do krajów partnerskich co jest kluczowe w realizacji projektu,
nasz pierwszy wyjazd do Hiszpanii, miasta Sewilla. Na pewno
będzie to wspaniałe doświadczenie dla nauczycieli, rodziców i
uczniów.
Koordynator projektu : Izabela Pałucka

