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  Spotkanie robocze uczestników projektu ,,MOVES” w Czechach. 

 

W zaprzyjaźnionej szkole w Podebradach spotkali się uczestnicy projektu Moves                   

z sześciu państw :  Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Czech oraz Polski.  

Polskę reprezentowali nauczyciele ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (W. 

Grzegorczyk, D. Uznańska, E. Kadela) i  uczniowie( M. Młyński, M. Wala, k. Urbańczyk, 

R.Siwik, G. Pacyga, S. Brzukała, K.Studnicki).  

Już tradycyjnie robocze spotkanie zapowiadało się pracowicie, naszym celem było: 

wybranie kalendarza, konkurs na  logo projektu, prezentacja multimedialna sportów 

niszowych, zawody sportowe i przedstawienie strategii  marketingowej związanej z tymi 

sportami. W pierwszym dniu uczestnicy  z Turcji i Hiszpanii zaprezentowali  kalendarze 

projektu MOVES wykonane przez uczniów ich szkół.  Kalendarz wykonany przez drużynę  

z Turcji okazał się sukcesem.  

Następnie każde państwo przedstawiało  własne propozycje na temat logo projektu. 

Wybór był niełatwy, bo każdy z projektów zawierał ciekawe elementy. Musieliśmy później 

dokonać niełatwego wyboru i w głosowaniu wybrać najlepsze logo. Po demokratycznym 

głosowaniu okazało się, że  to projekt zaprezentowany przez naszych uczniów - z klasy 3TI 

podobał się wszystkim najbardziej. Zwyciężyliśmy!!!  

Kolejnym punktem programu było przedstawienie prezentacji multimedialnych na 

temat sportów dawniej uprawianych w poszczególnych krajach. Każde państwo przedstawiało 

interesujące sporty,, niszowe’’.  Nasza drużyna zaprezentowała  ciekawą grę w ,,Zośkę’’ oraz 

wyścigi  mini-samochodów sterowanych radiem .W tym dniu poznaliśmy  też szkołę                  

w Podebradach oraz zwiedziliśmy tamtejsze gospodarstwo rolne należące do tej placówki .  

W drugim dniu spotkania wszyscy uczestnicy brali udział  w interesujących  rozgrywkach 

sportowych. Każdy  z uczestników chciał nauczyć się sportów niszowych, typowych dla 

danego kraju. Wszyscy świetnie się bawili, a rywalizacja odbywała się między drużynami              

w składzie międzynarodowym. Po południu uczniowie i nauczyciele spotkali się                            

z koordynatorem projektu, panią Annett Krill i planowali dalsze działania związane                              

z kontynuacją projektu. Należeć będą do nich: kolejne spotkanie robocze (tym razem                         

w Hiszpanii), przygotowanie koszulek z wybranym logo, opracowanie strategii 



marketingowej dla sportów niszowych. Nasz informatyk, pan W. Grzegorczyk, zaprezentował 

strategię marketingową wyścigów  mini-samochodów spalinowych, sterowanych zdalnie 

radiem. Ten pomysł został uznany nie tylko za interesujący i nowatorski, został oceniony jako 

wzorcowy! 

  Później uzgadnialiśmy też kwestie zamieszczania informacji na platformie e- 

Twinning oraz na stronie projektu. Ma to usprawnić komunikację  międzynarodowego grona 

uczestników. Oprócz prac nad projektem  w kolejnym dniu mogliśmy zwiedzić miasteczka 

Podebrady oraz Nymburk, w którym nocowaliśmy. Podziwialiśmy też piękno stolicy Czech - 

Pragi. To niezwykłe miasto zachwyciło nas swym nieodpartym urokiem.  

Wyjazd oceniamy niezwykle pozytywnie. Dostarczył nam wiele satysfakcji, nowych 

doświadczeń oraz możliwości zaprezentowania się w międzynarodowym gronie,                                   

z wyjątkowymi efektami działań wykonanych w naszej szkole przy współpracy uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli. 

 

 

Cała ekipa biorąca udział w  roboczym spotkaniu w Podebradach. 



 

 

 

Uczestnicy wizyty roboczej pochodzą z sześciu  państw: Niemiec, Włoch, 

Hiszpanii, Turcji, Czech oraz –oczywiście - Polski. 

 

 

 



 

Nauczyciele uczestniczący w projekcie MOVES 

Kalendarz wykonany przez drużynę z Turcji okazał się najlepszy! 



 

 

Grupa niemiecka prezentuje  projekt logo.

Polski – zwycięski - projekt  logo wykonany przez uczniów klasy 3 TI. 



 

 

Pozostałe projekty. 

Polska drużyna głosuje… 



 

Świetna ekipa i zwycięskie logo! 

Każde państwo prezentuje multimedialnie sporty niszowe, tutaj niemiecka  

drużyna. 

 



 

Hiszpańska drużyna. 

Polska grupa prezentuje goetlowskie wyścigi mini - samochodów 

sterowanych radiem. 



 

Grupa czeska prezentuje własny sport niszowy. 

 

Niemiecka gra,, indiaka ‘’ w międzynarodowym składzie. 



 

Interesujące rozgrywki sportowe. 

Uczestnicy próbowali swoich sił w każdym z zaprezentowanych sportów: 

gra turecka 



 

Wszyscy świetnie się bawili: gra hiszpańska. 

Zaprzyjaźniliśmy się w trakcie zabaw i rywalizacji sportowych! 



 

 

Międzynarodowe rozgrywki. 

Mateusz objaśnia międzynarodowej ekipie zasady gry w ,,Zośkę’’. 



 

Po wyjaśnieniu zasad czas na prezentację ZOŚKI... 

 

,,Zośka’’ w międzynarodowym składzie. 



 

Nasza drużyna przeprowadziła wyścigi mini- samochodów sterowanych 

radiem.

 



 

 

 

Nymburk nocą. 



 

Zwiedzamy Podebrady i pozujemy do pamiątkowych fotografii 

 

Humory dopisują. 



 

Pamiątkowe zdjęcie z praskim krajobrazem w tle. 

 

Na Moście Karola…. 



 

Podziwialiśmy piękno Starego Miasta. 

Ten wyjazd oceniamy niezwykle pozytywnie, ponieważ mogliśmy 

zaprezentować działania naszych uczniów i nauczycieli                                                     

w międzynarodowym gronie . 


