
 

24-28 wrzesień 2014 

Międzynarodowe spotkanie robocze  w Hiszpanii. 

        W zaprzyjaźnionej szkole w Palmie spotkali się uczestnicy projektu Moves                   

z pięciu państw :  Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji, oraz Polski.  

Polskę reprezentowali nauczyciele  i uczniowie ZS im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej (dyrektor szkoły  Ewa  Kawończyk ,  nauczyciele  Małgorzata 

Talaga , Jolanta  Mięso, Karolina Gołuszka oraz uczniowie Artur  Książek, 

Michał  Marciniak, Kamil Trelak, Norbert  Duman oraz  Patryk  Talaga).  

25  wrzesień 

         Uczestnicy projektu Moves  zostali serdecznie  powitani przez grono 

pedagogiczne oraz koordynatorów projektu- organizatorów spotkania. 

POSTANOWILIŚMY NASZ POBYT W HISZPANI WYKORZYSTAĆ MAKSYMALNIE 

NA PRACĘ ZWIĄZANĄ Z PROJEKTEM, ALE TEŻ NA WYPOCZYNEK.   

Najpierw więc przedstawiciele poszczególnych państw omówili dotychczasową 

realizacje zadań projektowych, następnie strona polska- uczestnicy projektu 

Michał  Marciniak  i Artur  Książek zaprezentowali, opracowaną przez siebie, 

międzynarodową  stronę internetową projektu. Kolejnym punktem programu 

było zwiedzanie szkoły, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość  poznać 

hiszpański system szkolnictwa oraz zaplecze dydaktyczne placówki . 

Popołudniu natomiast  wszyscy goście i gospodarze brali udział w grach 

zespołowych przygotowanych przez grupę hiszpańską: przenoszenie jabłka bez 

użycia rąk, przelewanie wody w kubku w ustach, przeciąganie liny i rzucanie 

balonami z wodą. Wieczorem międzynarodowe grupy mogły zachwycać się 

pięknem miasta. Podziwiano najważniejsze zabytki oraz uroczy krajobraz. 

26 wrzesień 

 

W tym dniu międzynarodowe grupy przedstawiały prezentacje na temat strategii 

marketingowej oraz zdrowego odżywiania się. 

  Po prezentacjach uczestnicy projektu brali udział zajęciach dotyczących 

pierwszej pomocy, przygotowanych przez grupę polską. Następnie  wszyscy 

uczestnicy spotkania brali udział  w interesujących  rozgrywkach sportowych. 



Każdy  z uczestników mógł kolejny raz sprawdzić się w sportach niszowych, 

typowych dla danego kraju:                                                                                      

wyścigach polskich samochodzików, niemieckiej indiace, tureckiej karamboli, 

hiszpańskiej grze zręcznościowej oraz włoskiej zabawie uno due .Wszyscy 

świetnie się bawili, a rywalizacja odbywała się między drużynami   w składzie 

międzynarodowym. Po zakończeniu wszystkich gier uczestnicy projektu udali 

się na zamek Bellver , skąd mogli podziwiać piękne krajobrazy. 

 

 

 

27 wrzesień 

To był wyjątkowo przyjemny dzień: wszyscy udali się na plażę, aby trenować 

sporty niszowe. Pogoda sprzyjała zawodom sportowym i plażowaniu. 

28  wrzesień 

Uczestnicy projektu dyskutowali nad dalszą pracą w projekcie oraz omawiali 

kolejne spotkanie. Następnie wiele czasu spędzili  w oceanarium. Tam 

zachwycali się pięknem podwodnych widoków. Po tej uroczej wycieczce 

wszystkie grupy pożegnały się i udały się na lotnisko. 

 



 

 Międzynarodowe spotkanie robocze w Palmie. 

 

 

Powitanie  w zaprzyjaźnionej szkole w Hiszpanii. 



 

Omówienie realizacji zadań projektowych, CZYLI BARDZO 

PRACOWITA CZĘŚĆ WIZYTY 

 

Polska grupa przedstawia międzynarodową stronę internetową projektu. 



 

Zabawa integracyjna- przenoszenie jabłka bez użycia rąk. 

 

 

Przeciąganie liny 



 

Kto wyceluje  prawidłowo ,ten wygrywa. 

 

Podziwiamy zabytki miasta. 



 

 

Grupa polska zachwyca się pięknem miasta. 

 

Karolina Gołuszka  objaśnia zasady pierwszej pomocy. 



 

 

Gra  hiszpańska zręcznościowa- najpierw pleciemy sznureczek. 



 

Celowanie kulką na ,,sznureczku ” to nie lada wyzwanie… 

 

Niemiecka Indiaka, to jest to! 



 

Polskie wyścigi samochodzikowe  cieszą się jak zwykle dużym 

zainteresowaniem! 

 

Widok portowego krajobrazu zachwycał nas wszystkich. 



 

Grupa polska i niebiańska okolica. 

 

Ostanie   pamiątkowe zdjęcie z uroczej Palmy. 


