Cultural heritage... Austria 2019. (Tytuł: Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych. )
Spotkanie odbyło się pomiędzy 14 a 18 stycznia 2019 w
Schaerding, w Austrii.
Uczestnicy z III LO:
Tomasz Stężała (koordynator), Aleksandra Trochimczuk
(nauczyciel)
Zuzanna Mostowiec, Szymon Maciejko, Julia Kołodziejczyk i
Leśniewska Maria – klasa I.
Uczestnicy z Austrii, Holandii, Szwecji i Kraju Basków
CELE:
Pierwsze spotkanie miało za zadanie określić podstawowe pojęcia
związane z kulturą, by stworzyć bazę porozumienia. Koordynator z
Austrii wysłał uczniom 5 arkuszy ćwiczeniowych zawierających
pytania, obrazy i stwierdzenia, do których należało się odnieść.
Każda z grup miała przygotować prezentację na temat dziedzictwa
kulturalnego własnego kraju i najbliższego regionu. Po spotkaniu
z całą grupą, zdecydowaliśmy się na realizację filmową oraz prezentację PowerPoint.
PRZYGOTOWANIA:
Przed wyjazdem odbyliśmy około dziesięciu krótszych i dłuższych spotkań przygotowawczych, w czasie których
zrealizowano film, omówiono worksheets. Stałym problemem jest bardzo późne przekazanie środków przez UM w
Elblągu (przetrzymywano je przez 2 miesiące), przez co sam wyjazd był zagrożony (gotówkę otrzymałem w
przeddzień wyjazdu). Idiotyczne ograniczenia uniemożliwiają także korzystanie z funduszy zgodnie z możliwościami
oferowanymi przez EU.
PRZEBIEG:
Poniedziałek 14 stycznia.
10.00 Wyjazd z Elbląga wynajętym busem na lotnisko. Przelot do Monachium. 17.30 – wyjazd do Schaerding
autokarem. Spotkanie z rodzinami hostów, nauczyciele zakwaterowani w hotelu.
Wtorek 15 stycznia.
7.30 Uczniowie rozpoczynają zajęcia od udziału w lekcji.
8.30 Wspólna praca nad Worksheetami w międzynarodowych zespołach. Prezentacje narodowe na temat „Cultural
heritage”. Wprowadzenie wyników prac na stronę http://www.culturalheritage.online/index.php . Wspólna
dyskusja na temat.
12.00 Spotkanie w ratuszu z burmistrzem Schaerding , czas wolny

Środa 16 stycznia.
7.30 Wyjazd do Wiednia autokarem.
Zwiedzanie katedry Św. Stefana jako obiektu łączącego katolickie korzenie kraju i niezwykłej budowli
architektonicznej. Następnie zwiedzanie Kunst Historisches Museum (wystawy archeologiczne, historyczne i galerie
malarstwa, w tym okolicznościowej kolekcji dzieł Petera Breugela. Powrót około godziny 20.00

Czwartek 17 stycznia.
7.30 Spotkanie w szkole i dalsza praca nad projektem. Obserwacja wybranych zajęć. Spotkanie nauczycieli i
koordynatorów na temat kolejnych działań i podsumowania bieżącego spotkania. Wycieczka do Passau.
Piątek 18 stycznia.
7.30 Wyjazd spod szkoły na lotnisko w Monachium.
15.00 Wylot do Gdańska.
18.00 Przyjazd do Elbląga

W czasie pobytu uczniowie mieszkali w rodzinach austriackich. Początkowe problemy (np. językowe) bardzo szybko
zostały rozwiązane tworząc więzy przyjaźni. Bardzo sobie chwalono ogromną gościnność i zainteresowanie gośćmi
oraz Szkołą i Polską. Uczniowie bardzo chwalili sobie swoje przygotowanie do spotkania a następnie zorganizowane
zajęcia. Spotkanie innych kultur, wyjaśnienie różnic i poglądów na dane tematy zbudowało szybko nić porozumienia i
wzajemnego szacunku. Bardzo wzrosła także pewność siebie w użyciu języka angielskiego jako środka komunikacji.
PO SPOTKANIU:
Poprawy wymaga przygotowany film. Uczniowie przygotują
krótkie informacje na temat przebiegu wizyty w Austrii i
zaprezentują uczniom innych grup językowych.
Przygotujemy krótki film prezentujący walory Schaerding
oraz indywidualne sprawozdania z pobytu.

