
Spotkanie projektowe w Tuluzie, Francja
w ramach programu Erasmus+

W dniach od 5 do 12 marca uczniowie oraz
nauczyciele Gimnazjum nr 7 im. gen.
Tadeusza „Bora” Komorowskiego wzięli
udział w spotkaniu projektowym w ramach
programu Erasmus+. Była to pierwsza
wymiana uczniowska w ramach projektu
„Edukacja włączająca i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu oraz
przedwczesnemu opuszczaniu edukacji”

(School inclusion and early school leaving
prevention), który Gimnazjum nr 7 realizuje
od 1 września 2016 r. w ramach akcji
„Partnerstwo strategiczne szkół” razem ze
szkołami w Sciacca (Włochy), Galati
(Rumunia) oraz Tuluzie (Francja). Projekt
potrwa do końca sierpnia 2018 r. i ma na
celu między innymi wypracowanie narzędzi
edukacyjnych promujących tolerancję,
naukę akceptacji zróżnicowania etnicznego
w Europie oraz rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych uczniów.

Grupa projektowa z  Gimnazjum nr 7
im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu

Julia i Ola (od prawej) z koleżankami z Francji



Podczas spotkania we Francji
uczestnicy projektu realizowali zadania
związane m.in. z opracowaniem
broszury informacyjnej na temat
tolerancji oraz stworzeniem strony
internetowej projektu. Ponadto
uczniowie i nauczyciele wzięli również
udział w spotkaniu z przedstawicielami
Ligii Obrony Praw Człowieka oraz
dyskusjach na temat uprzedzeń
i stereotypów wobec innych
narodowości oraz tolerancji
i respektowania praw człowieka wi respektowania praw człowieka w
poszczególnych krajach partnerskich
projektu.

Podczas prac projektowych



Wizyta we Francji była okazją do
doskonalenia umiejętności językowych,
gdyż uczestnicy projektu komunikowali
się w języku angielskim i francuskim.
Była to też okazja do zawarcia nowych
znajomości i przyjaźni, poznania kuchni
francuskiej oraz zobaczenia
najważniejszych atrakcji turystycznych
regionu. Uczestnicy projektu zwiedzili
m.in. Tuluzę wraz z jej słynnym
Capitole (budynkiem Ratusza),
średniowieczne miasto Carcassone oraz
jaskinię Gouffre.
Kolejne spotkanie projektowe odbędzie
w dniach 01 – 08 kwietnia 2017

Jaskinia Gouffre

w dniach 01 – 08 kwietnia 2017
w Galati (Gałacz) w Rumunii, na które
już przygotowuje się kolejna grupa
uczniów Gimnazjum nr 7.
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Baszty  w Carcassone

Capitole w Tuluzie i  jego 
malownicze wnętrza

Cassoulet w tradycyjnym glinianym
naczyniu o tej samej nazwie


