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Uczniowie Gimnazjum Nr 5
pozdrawiają z Finlandii.

22 Czerwca 2015

Delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu wróciła właśnie

z  miasta Pori w Finlandii. W wizycie uczestniczyli uczniowie (Izabella

Jabłońska, Adrian Bednarczyk) oraz nauczyciele (Grażyna Klatka, Jacek

Macina). Jej atmosfera tej, mimo niesprzyjającej aury, była naprawdę

wspaniała. Uczestnicy  projektu z pięciu krajów poznawali się dzięki pracy  w

grupach, a także wspólnemu zwiedzaniu. Było to możliwe dzięki realizacji

projektu wymiany międzynarodowej zatytułowanego „Pangea„. 

Ten projekt wymiany sponsorowany przez program „Erasmus+” jest

nietypowy. Nazywa się Pangea co znaczy  Wszechziemia czyli pierwotny

kontynent. Polega na analizie tekstu literackiego przekazanego przez

gospodarza wizyty  pozostałym partnerom projektu. Ci tworzą impresje na jego

temat, po czym nad nimi wspólnie pracują tworząc plan lekcji, który  jest

dostępny w języku angielskim na blogu pangeateam.wordpress.com.
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Tym razem przedstawiciele każdego z krajów mieli za zadanie wykonanie

adaptacji „Muminków”. Tekst, którym zajmowała się wielojęzyczna grupa z

sześciu europejskich krajów wprowadził uczniów i nauczycieli w muminkowy

świat. Na podstawie opowiadania „Maminki. Wielka powódź” powstały

multimedialne impresje stworzone w dającym duże możliwości programie

„Prezi”, który  robi furorę w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Efektem

pracy  uczniów i nauczycieli, którzy  zawitali do Pori był także scenariusz lekcji.

Pozwala on poprowadzić niekonwencjonalną lekcję, która przenosi uczniów w

ten bajkowy świat. Uczestnicy  fińskiego spotkania zadbali także o plastyczny

wymiar projektu Pangea. W sześciu międzynarodowych grupach pracowali nad

stworzeniem jego „Logo”. Efekty  ich pracy  już są widoczne na wspomnianym

blogu projektu. Czas rozstania nie był więc niczym miłym, pocieszający  jest

jednak fakt, że już we wrześniu wszyscy  znowu się spotkają w Przemyślu.

Wizyta w naszym mieście zaprowadzi uczestników Pangei w świat kosmosu.

Tym razem zajmą się literaturą science-fiction. Nauczycielka języka polskiego

w Gimnazjum Nr 5 Grażyna Klatka wraz ze swoimi uczniami wybrała dwa

teksty  „Niezwyciężony” i „Kongres futurologiczny” autorstwa Stanisława

Lema. Według koordynatora projektu Jacka Maciny (nauczyciela języka

angielskiego) teksty  te będą pretekstem do odwiedzenia krakowskiego

„Ogrodu doświadczeń Stanisława Lema” oraz rozbudzą dyskusję nad nurtami

literatury  science-fiction w Polsce, a także w krajach członkowskich projektu

Pangea czyli w Finlandii, Hiszpanii,  Turcji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.
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