
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Newslettera projektu ,,Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy”.
Przedstawiamy w nim relacje ze spotkań online, informacje o życiu szkół partnerskich, a przede wszystkim
dzielimy się doświadczeniami. 

Czas, w którym przyszło nam realizować projekt, jest trudny. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni
ograniczeniami, pracą zdalną i godzinami spędzonymi przed komputerami. Pomimo tego nasz projekt żyje,
trwa i się rozwija. Świadczą o tym regularne spotkania międzynarodowego zespołu nauczycieli
koordynujących projekt. Udało nam się zorganizować spotkania uczniów w wirtualnej rzeczywistości.
Staramy się modyfikować nasze zadania i metody ich realizacji. Dostosowujemy je do zmieniających się
warunków pracy i prognoz na przyszłość. 

Co już wiemy na pewno? Ze smutkiem obwieszczamy, że prawdopodobnie nie ma szans na zrealizowanie
żadnej z założonych na ten rok szkolny krótkoterminowych wymian grup uczniów. Uniemożliwia nam to
stan pandemii i ograniczenia, które obowiązują w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie. Z tej
samej przyczyny zaplanowane zadania realizujemy wolniej. Podkreślam jednak - cały czas działamy! 

Co udało się nam zrealizować? Powstał cykl wywiadów z przedsiębiorcami, kończymy pracę nad zadaniem
,,Mój pierwszy biznes’’, przygotowujemy się do zadania ,,Aktywni lokalnie’’. Złożyliśmy także wniosek do
polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o przedłużenie czasu trwania projektu. Uzyskaliśmy zgodę
na realizowanie go także w kolejnym roku szkolnym (2021/2022). 

CO NOWEGO W NASZYM MIEDZYNARODOWYM
ERASMUSOWYM SWIECIE?
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Co to dla nas oznacza? Uzgodniony w umowie czas
realizacji projektu dobiega powoli końca, ale ze względu
na stan pandemii nie mamy szans wykonać wszystkich
zadań. Dodatkowe 12 miesięcy daje nam możliwość
zrealizowania naszych pomysłów, a także     (o ile poprawi
się sytuacja i zniesione zostaną niektóre obostrzenia)
zorganizowania spotkań międzynarodowych z naszymi
partnerami. Pamiętajmy! Nasz projekt oficjalnie
zakończymy dopiero za półtora roku: w sierpniu 2022
roku. Mamy czas!

 
Z nadzieją na lepsze jutro :)

Adam Bech
koordynator projektu

, ,

https://escolaelcim.net/category/activitats-secundaria/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Newsletter

W grudniu nauczyciele matematyki skupiali się podczas zajęć na edukacji
finansowej, przybliżyli także uczniom ideę sprawiedliwego handlu. Nadrzędne
pytanie brzmiało: jak robić interesy z kreatywnością i szacunkiem?
Do wspólnych działań włączył się również nauczyciel plastyki. Dzięki niemu
powstały pocztówki i inne przedmioty na sprzedaż. 

Co zrobili nasi uczniowie:
1 – Badanie rynku mające na celu zrozumienie zainteresowań potencjalnych
klientów (rodzin i innych członków społeczności).
 2 – Kalkulację kosztów materiałów (założyliśmy wykorzystanie elementów
pochodzących z recyklingu oraz dzielenie się rozmaitymi półproduktami, aby
uniknąć marnotrawstwa).
 3 – Obliczenie czasu produkcji, aby reklamy mogły poprzedzić umieszczenie
produktów na rynku (kreowanie oczekiwań klientów).
 4 – Kalkulację kosztów reklamy.

Dochód obliczono na podstawie sumy kosztów materiałów, wydatków na
reklamę oraz poziomu sprzedaży prognozowanego na podstawie liczby zapytań.
Trzy najczęściej zamawiane pocztówki udostępniono w postaci sprzedaży
aukcyjnej (aby w ten sposób zwiększyć zyski). Całkowity dochód został
przekazany lokalnej instytucji charytatywnej wspierającej potrzebujące rodziny. 

Celem naszych działań (które zostaną jeszcze powtórzone) było unaocznienie
członkom naszej wspólnoty, jak można zbudować firmę w zgodzie z ideałami
społeczeństwa obywatelskiego.

Zima zawsze ma w sobie coś magicznego. Niektórzy mogliby sądzić, że chodzi o pogodę lub o przerwę w nauce. Ja
jednak uważam, że źródłem tej magii są ludzie, szczególnie zaś - rodzina i czas, który można spędzić w gronie
najbliższych.
           W roku 2020 nie mogliśmy być razem fizycznie, pozostała nam zatem łączność duchowa. Sporo radości
sprawiły nam wspólne spotkania przed świętami. Dzięki nim mogliśmy wiele się dowiedzieć o wszystkich krajach
biorących udział w projekcie. To wspaniałe, że mogliśmy się spotkać na platformie wirtualnej i wymienić się
pomysłami, opowieściami o tradycjach oraz refleksjami. 
            Uważam, że najwspanialszym elementem świąt Bożego Narodzenia w Rumunii są bogate tradycje, które
stanowią niezwykle istotną część naszej kultury. Chociaż w tym pandemicznym roku nie mogliśmy ich kultywować
w pełnym zakresie, wierzę, że kolejne święta będą już zupełnie normalne. Życzę Wam szczęścia w Nowym Roku i
mam nadzieję, że wszystkie Wasze marzenia zostaną spełnione. 

Pozdrowienia z Rumunii!
Sofia Rus (uczennica)

Tekst przesłany przez zespół z Rumunii

          

JAK ROBIC INTERESY Z KREATYWNOSCIA I  SZACUNKIEM?
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Najważniejszym świętem dla narodu rumuńskiego jest obchodzone 1 grudnia Wielkie Zjednoczenie Rumunii.
Jest to wyjątkowy dzień, który przypomina nam, że w 1918 roku historyczne prowincje Rumunii przeszły do
historii, a na mapie Europy pojawiło się jednolite i niepodzielne państwo rumuńskie. Święto to jest okazją do
uczczenia pamięci tych, którzy doprowadzili do tego historycznego aktu - naszych przodków, którzy musieli
stoczyć wyczerpującą walkę, by wszyscy Rumuni mogli zjednoczyć się pod wspólną flagą. 

Dzisiaj dzień 1 grudnia jest uroczystą chwilą radości, która przypomina nam o najważniejszych dla nas
wartościach i budzi w nas ducha narodowego. Z okazji tego święta w całym kraju odbywają się parady
wojskowe i religijne. Wielu Rumunów uczestniczy tego dnia w koncertach plenerowych, podczas których je się
tradycyjne potrawy.

W roku 2020 obchodziliśmy nasze święto narodowe w szczególnych warunkach (rzecz jasna - ze względu na
pandemię). Nie odbyły się tradycyjne defilady wojskowe z pokazami sprzętu bojowego. Zabrakło również
widowiskowych pokazów lotniczych. Całość obchodów zorganizowana została bez udziału publiczności i ze
ścisłym zachowaniem przepisów prawa dotyczących pandemii.

 
 

Sarah Briciu (uczennica)
Tekst przesłany przez zespół z Rumunii

 
 

Pierwszy dzień grudnia jest świętem państwowym obchodzonym dla
upamiętnienia unii Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz z
Królestwem Rumunii w 1918 roku. Było to ukoronowanie procesu
zjednoczeniowego, który trwał od połowy XIX wieku (początkiem tego
procesu był jednoczesny wybór Aleksandra Jana I Cuzy na Hospodara
Mołdawii i Wołoszczyzny dokonany w roku 1859).

PRZENIESLISMY SIE DO INTERNETU

WIELKIE ZJEDNOCZENIE RUMUNII
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To jest doskonała rozrywka i świetny sposób na zabawę.
Spotkania przynoszą mnóstwo stresu.
Dzięki tym spotkaniom odkrywamy niezwykłą różnorodność.
Mamy okazję, by poznać nowych ludzi.

  
Gdyby pandemia nie miała miejsca, moglibyśmy zobaczyć inne szkoły,
które uczestniczą w naszym projekcie. Niestety, tak się nie stanie. Nie
chcemy się jednak tak po prostu poddać, więc wspólnie znaleźliśmy
rozwiązanie - spotkania wirtualne. Niektórzy z nas już mieli okazję wziąć
w nich udział. Oto nasze przemyślenia (w bardzo skrótowej wersji):

1.
2.
3.
4.
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Na początku listopada z powodu pandemii w
Grecji zamknięte zostały szkoły. Tym jednak
razem nauczyciele i uczniowie byli
zdecydowanie lepiej przygotowani do pracy on-
line. Postanowiliśmy również kontynuować
nasze prace w ramach programu Erasmus+
podczas organizowanych w każdą środę
spotkań wirtualnych.

Szczerze muszę przyznać, że dużym
zaskoczeniem było dla mnie to, z jaką
determinacją wielu uczniów pracowało nad
realizacją projektu ,,Mój pierwszy biznes’’,
prezentacjami na obchodzony w naszej szkole
Dzień Rumuński oraz planowaniem spotkania
bożonarodzeniowego dla uczniów szkół
uczestniczących w naszym projekcie. 

Wszystko wskazuje na to, że po świętach
również będziemy kontynuować edukację on-
line. Dlatego życzę wszystkim, by najbliższe
tygodnie upływały pod znakiem odpoczynku i
gromadzenia niezbędnej energii. Obyśmy
pozostali zdrowi i mogli cieszyć się powrotem
do normalności w roku 2021!

Irini Kafida,
koordynator programu ze szkoły w Agrii
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4 grudnia zorganizowaliśmy wirtualne spotkanie z okazji
naszych szkolnych obchodów Dnia Rumuńskiego. Na
początek obejrzeliśmy film poświęcony historii Rumunii 
 i odszukaliśmy w nim elementy wspólne z historią Grecji. 

Następnie nasze uczennice - Elisabeth i Theodora -
przedstawiły nam rumuńskich celebrytów, a wśród nich -
wybitne postaci ze świata muzyki. Marini i Stela
przedstawili ogólną charakterystykę Rumunii,
korzystając z własnoręcznie wykonanych plansz. Pani
Savva przekazała nam niesamowite fakty dotyczące tego
kraju i wyświetliła fragmenty filmu o Zamku Drakuli. Pani
Kafida zaprezentowała zwyczaje bożonarodzeniowe
będące częścią rumuńskiej tradycji   i poczęstowała nas
ugotowanymi przez siebie potrawami - sarmalami i
mamałygą. 
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Dyrektor naszej szkoły samodzielnie przygotował mici
(popularną rumuńską potrawę), a jedna z naszych
uczennic ugotowała specjalną wersję mamałygi. 

Niestety, nie mogliśmy tego wszystkiego spróbować! Ale
za to udało nam się dostrzec w tych wspaniałych
przysmakach podobieństwa do kuchni greckiej! Nasze
wirtualne spotkanie zakończyliśmy, przygotowując
chmurę słów w aplikacji Mentimeter (każdy z uczestników
spotkania wpisywał po trzy słowa, które kojarzą mu się    z
Rumunią).

Dimitra Polychroni,
nauczyciel z Gimnazjum w Agrii

 

DZIEN RUMUNSKI W
GIMNAZJUM W AGRII

NOWINY OD GREKÓW I
ZYCZENIA NA ROK 2021
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Początkowo zakładaliśmy, że spotkania będą miały miejsce w szkole, ale ze względu na pandemię
zdecydowaliśmy się zorganizować je w formie wirtualnej. Podczas zajęć starałem się najpierw przedstawić różne
typy oprogramowania do edycji wideo i opisać możliwości każdego z nich - by wszyscy mogli wybrać dla siebie
odpowiednie narzędzie. Następnie wyjaśniłem, jak wprowadzać podstawowe zmiany w klikach. Na koniec
udzieliłem kilku porad na temat sposobów uatrakcyjniania filmów

Myślę, że to było bardzo przydatne doświadczenie dla nas wszystkich. Umiejętność montażu filmów jest coraz
bardziej użyteczna w dzisiejszych czasach. To ważne, by uczniowie poznali chociażby podstawy tej umiejętności.
Mamy nadzieję, że kiedy wrócimy do szkoły, zorganizujemy drugą część warsztatów, podczas których uczniowie
będą ćwiczyć samodzielne tworzenie materiałów wideo. 

                                                 Charis Vamvakos uczeń Gymnasium w Agrii
 

Zapewne już wiecie o naszym przedsięwzięciu realizowanym w
ramach projektu ,,Pierwszy biznes’’. Przedsięwzięcie to nosi
nazwę Crafty Pets. Aby je spopularyzować, stworzyliśmy reklamę
w formie krótkiego filmu.

Prawda jest jednak taka, że nigdy wcześniej nie tworzyliśmy i nie
montowaliśmy własnych materiałów filmowych z muzyką.

Po roku pracy w ramach programu Erasmus+
zrozumieliśmy, jak ważna              i przydatna jest
umiejętność cyfrowej obróbki filmów. Montaż
materiałów filmowych to moje hobby - podobnie jak
kręcenie filmów. Sporo wiem na ten temat, więc
wpadliśmy (wspólnie z moim nauczycielem) na
pomysł organizacji warsztatów montażu wideo. Dzięki
temu inni uczniowie z mojej klasy (oraz nauczyciele)
będą mogli bliżej poznać proces tworzenia filmów.

UCZNIOWIE NAUCZAJA UCZNIÓW

INFORMACJE O , ,CRAFTY PETS ’ ’
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Na początku było nam bardzo trudno. To wielkie wyzwanie stworzyć
reklamę, która przekazuje jakieś przesłanie i jest atrakcyjna dla
odbiorców. To zadanie przyniosło nam dużo radości i satysfakcji.
Ostatecznie się udało i teraz każdy z Was może obejrzeć naszą reklamę,
a potem stworzyć własnego zwierzaka.

Panagiotis Synanis, Christina Tsimpanogianni 
(Students of Gymnasio Agria)
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W ramach tego przedsięwzięcia
powołaliśmy do życia specjalną
grupę złożoną z uczniów i
nauczycieli, którzy wspólnymi
siłami zgłębiają tajniki fotografii
artystycznej.

LEKCJE FOTOGRAFII I  UCZNIOWSKI KALENDARZ 
Od zeszłego roku w naszej szkole realizowane jest niezwykłe przedsięwzięcie, które zorganizowane zostało z
inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli - Pana Papantoniou.

Dzięki tej aktywności jej uczestnicy zyskali
niezwykłą okazję do rozwijania swojego
twórczego potencjału. Poza tym - realizując ten
projekt, zostaliśmy niejako zmuszeni do
autorefleksji i krytycznego myślenia. Musieliśmy
przecież dokonać wyboru najlepszych obrazów,
które potem pokażemy innym. Aby tego dokonać
sami musieliśmy najpierw wiele się nauczyć
(zarówno na poziomie praktycznym, jak i
teoretycznym). W ten sposób połączyliśmy sztukę
i edukację. 

Owocem naszych prac stał się pomysł stworzenia
kalendarza. Wybraliśmy dwanaście najlepszych
fotografii po jednej na każdy miesiąc. W ten
sposób powstał niezwykły kalendarz, który
promuje naszą szkołę oraz Agrię. 

Zdjęcie kalendarza - Dimitrios Papantoniou
Tekst - Marissa Migka 

uczniowie Gimnazjum w Agrii
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Wspólnie wysłuchaliśmy audycji radiowej i przeanalizowaliśmy
jej przebieg oraz zawarte w niej informacje. Na konkretnych
przykładach usłyszeliśmy rozmaite zabiegi stosowane w
audycjach radiowych. Na koniec - uczniowie przejęli rolę
profesjonalnych dziennikarzy i przygotowali własny materiał
poświęconą turystyce w miejscowości Rossolini. 

Rozpoczęliśmy od małych kroczków, testując ustawienia
dźwięku. Następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
nagraliśmy nasze newsy i czekaliśmy z ogromną niecierpliwością
na ich emisję w eterze. Nasze nagranie wyemitowano podczas
wiadomości radia RAM. 

 

Od stycznia klasy pierwsze i drugie z naszej
szkoły biorą udział w interesującym
projekcie związanym z technologią
komunikacyjną i informacyjną. Projekt ten
ma na celu promowanie regionu i
kształtowanie postawy przedsiębiorczości.
Nosi on nazwę Komunikacja 3.0 i jest to
jedno z działań podejmowanych w ramach
większego projektu - ,,Aktywni, kreatywni,
przedsiębiorczy’’.

Zaczęliśmy pracę kilka tygodni temu spotkaniem, w którym uczestniczyli najmłodsi uczniowie.
Rozmawialiśmy o języku komunikacji stosowanym przez różne media – między innymi przez radio. Spotkanie
zostało poprowadzone przez dziennikarza z popularnego radia RAM. Wyjaśnił on, jak działają współczesne
środki komunikacji, szczególnie zaś - rozgłośnie radiowe. Dzięki temu byliśmy w stanie poznać ewolucję
funkcjonowania radia na przestrzeni lat. Spotkanie uświadomiło nam również, jak ogromny potencjał
drzemie w radiu – jako narzędziu promowania i reklamowania wszelkich form działalności ludzkiej.

To było naprawdę niesamowite uczucie, kiedy usłyszeliśmy swoje głosy i swój materiał w prawdziwym radiu!
Uczniowie ze szkoły w Rossolini

KOMUNIKACJA 3.0
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Newsletter

Czas pandemii wymusza na nas pracę online. W ostatnich miesiącach zorganizowaliśmy 3 spotkania wirtualne dla
uczniów. Dwa z nich odbyły się w grudniu, a trzecie - w pierwszych dniach kwietnia. W trakcie tych spotkań
rozmawialiśmy między innymi o zwyczajach świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem. 

W ten sposób zorganizowaliśmy także wirtualny Dzień Rumuński. Wówczas opowiedzieliśmy sobie o tym pięknym kraju
i zwyczajach jego mieszkańców oraz wspólnie rozwiązaliśmy quiz podsumowujący spotkanie. Trzecie spotkanie
dotyczyło idei wolontariatu i było związane z zadaniem projektowym zatytułowanym ,,Aktywni lokalnie’’. Uczestniczyły
w nim 3 wolontariuszki pracujące w Rzymie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Nasze szkoły wymieniły się także doświadczeniami w organizowaniu wolontariatu uczniowskiego. Pokazaliśmy, jakie
akcje organizowaliśmy w przeszłości i w jaki sposób pracowali nasi szkolni wolontariusze.

 
                                                                                                       Tekst przesłany przez zespół z Polski 

O SPOTKANIACH ONLINE    
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 MÓJ PIERWSZY BIZNES

Rozpoczęła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”. Po raz szósty młodzi
ekonomiści mieli szansę poznania podstawowych zasad i mechanizmów rządzących ekonomią. W tym roku
dodatkowo wiedza uczniów została poszerzona o ABC marketingu oraz rynku nieruchomości. Było to możliwe
dzięki wykładowi online przygotowanemu i poprowadzonemu przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu.

Głównym celem wykładów oraz konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką ekonomii jako ważną
dziedziną wiedzy, użyteczną w życiu i mającą wpływ na rozwój młodego pokolenia. Eliminacje już wkrótce!
Życzymy młodym ekonomistom powodzenia!

Tekst przesłany przez zespół z Polski

Uczniowie biorący udział w programie Erasmus
pracują nad projektem ,,Mój pierwszy biznes’’.
Zakłada on stworzenie produktu, który przyniesie
naszym uczniom korzyści finansowe. Podczas
ostatnich miesięcy zrobiliśmy wiele: począwszy od
pomysłu aż do stworzenia prototypu. Gdy tylko go
skończymy, zaprezentujemy go naszym kolegom
oraz nauczycielom. 

EKONOMICZNY KLUCZ DO PRZYSZŁOSCI

23 lutego 2021 uczniowie zapisani na konkurs mogli posłuchać przemówienia dra   T. Zawadzkiego. Nasz ekspert
jest pracownikiem naukowym PEUB specjalizującym się  w badaniu sektora paliwowego w Polsce, kreującego
szybko zbywalne marki, innowacje marketingowe, marketing w zakresie sportu oraz marketing w mediach
społecznościowych. Ta ostatnia kwestia była tematem poświęconym wykładowi oraz rozmowy z uczestnikami
spotkania.

Strona 9

Dr Zawadzki zaprezentował materiał ,,media społecznościowe – jak mądrze ich używać, aby zwrócić uwagę
(potencjalnego) klienta’’. Wydaje się oczywistym, że w obecnym świecie zdominowanym przez media
społecznościowe to właśnie one napędzają działanie firm na rynku. Jednak, jak pokazuje praktyka, nie każdy
potrafi wykorzystać ten fakt w efektywny i pożyteczny sposób. Podczas wykładu zaprezentowano podstawowe
informacje dotyczące zastosowania mediów społecznościowych oraz przykłady dobrych i złych praktyk.
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