
         20-23 kwietnia 2015 

Wizyta robocza we Włoszech 

Dnia 20 kwietnia 2015 roku w ramach projektu COMENIUS MOVES udaliśmy się 

wraz z nauczycielami do pięknego miasta Crotone położonego na południu 

Włoch. Podróż samolotem minęła nam bardzo szybko, a na miejscu przywitała 

nas piękna pogoda. Udaliśmy się do hotelu, gdzie powitali nas niemieccy 

uczestnicy projektu, po czym poszliśmy na krótki spacer brzegiem morza, a 

następnie na kolację, na której próbowaliśmy tutejszych przysmaków, przede 

wszystkim owoców morza.  

Na następny dzień tj. 21 kwietnia do Crotone dojechała reszta uczestników 

projektu. Po wspólnym śniadaniu pojechaliśmy do szkoły ,,Pertini", w której 

odbyło się uroczyste powitanie przedstawicieli różnych krajów oraz zapoznanie 

nas ze szkołą i miastem. Po prezentacji odwiedziliśmy Liceum Artystyczne, gdzie 

obejrzeliśmy różne dzieła miejscowych uczniów. Następnie trenowaliśmy w hali 

sporty niszowe każdego kraju, w tym Indiacę, Karambolę, Schaccica, Slingshot i 

polskie wyścigi autek sterowanych radiowo. Wieczorem całą grupą 

zwiedzaliśmy Stare Miasto i Narodowe Muzeum Crotone.  

W środę 22 kwietnia mieliśmy bardzo pracowity dzień. Po śniadaniu 

pojechaliśmy do szkoły, aby zaprezentować strategię marketingową każdego 

kraju, w oparcie o którą rozpowszechnialiśmy sporty krajów biorących udział w 

projekcie MOVES. Nasi uczniowie spisali się na medal, prezentując polską 

strategię marketingową. Następnie podzielono nas na sześć  mieszanych grup, 

które wspólnie tworzyły plakaty dotyczące projektu Comenius MOVES. Po 

obiedzie niektórzy uczniowie wraz z nauczycielami pracowali nad stroną 

internetową projektu MOVES, a inni grali w sporty niszowe. Później odbyła się 

ewaluacja projektu, czyli jego podsumowanie. Zostaliśmy poproszeni o 

napisanie karteczek z własnymi opiniami na temat całego projektu i 

umieściliśmy je na dużym plakacie EVALUATION Comenius MOVES. Resztę dnia 

spędziliśmy, zwiedzając na własną rękę  piękne zakątki Crotone. 

W czwartek 23 kwietnia czekał nas publiczny event na plaży, czyli zawody w 

sporty niszowe. Podzieliliśmy się na grupy i graliśmy w poszczególne sporty, 

świetnie się przy tym bawiąc. Niektórzy z nas nawet weszli do nieco chłodnego 



morza. Po rozgrywkach wróciliśmy plażą do hotelu, po czym zwiedzaliśmy 

"Capocolonna" i " Le castelle". Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, udaliśmy się 

na naszą ostatnią wspólną  kolację. Następnego dnia ,z bólem serca i łzami w 

oczach, pożegnaliśmy się z wszystkimi i wróciliśmy do domów. Ten czas, choć 

tak krótki, ale spędzony ze wspaniałymi ludźmi z Włoch, Hiszpanii, Turcji i 

Niemiec na zawsze pozostanie w naszej pamięci 

 

 

Trenujemy sporty niszowe i świetnie się bawimy. 



 

Gdy  Indiaka w grze –  rozgrzewka przed turniejem .  

 

 



Slingshot –  bo trening czyni mistrza 

 

 

 

 

Korzystamy z pięknej pogody. 

 

 

Bo tę chwilę trzeba było uwiecznić  - cały MOVES TEAM na wycieczce w „La Castela” 



 

 

Słodkie serduszka z Polski dla naszych przyjaciół. 

 

Kamil Kozina i Krzysztof Kurek z kl 3 MT prezentują   strategie marketingowe. 



 

Ile krajów tyle pomysłów na strategię – Niemieccy uczniowie prezentują  pomysły na promocję 

sportów niszowych. 

 

 

Ewaluację czas zacząć !!! 



 

Podsumowujemy realizację zadań projektowych. 

 

Burza mózgu to podstawa… 



 

Praca wre… już widać  pierwsze efekty wspólnej międzynarodowej  pracy. 

 

Tak można podsumować  dwuletnią, międzynarodową  pracę nad projektem.  

 

 



 

Plakat podsumowujący projekt MOVES opracowany  przez nauczycieli. 

 

 

Słów kilka na temat lekcji w Liceum Plastycznym – uczniowie opowiadają o swoich pracach. 



 

Wspólne zdjęcie w otoczeniu prac plastycznych uczniów Liceum Artystycznego. 

 

 

 

 

 

Na pożegnanie pamiątkowe zdjęcie z tureckimi przyjaciółmi. 


