
Spotkanie projektowe uczniów Gimnazjum nr 7  

w ramach programu Erasmus+,  

Galati, Rumunia 

W dniach 01 – 08 kwietnia kolejna grupa uczniów 

Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora” 

Komorowskiego wzięła udział w spotkaniu 

projektowym w ramach programu Erasmus +, 

zorganizowanym przez szkołę partnerską w Galati    

w Rumunii. Była to druga wymiana młodzieży           

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. 

Uczestnicy projektu z Francji, Polski, Rumunii i Włoch 

Uczniowie Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora” 

Komorowskiego w Grudziądzu  



Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu                         

z przedstawicielami organizacji pozarządowej                         

„A child’s heart” (Serce dziecka), zajmującej się 

pomocą dzieciom chorym, niepełnosprawnym oraz                   

z rodzin dysfunkcyjnych. 

Dodatkowo, uczniowie uczestniczyli w zajęciach                     

z zakresu komunikacji niewerbalnej, dyskutowali nt. 

stereotypów dotyczących różnych grup społecznych                 

i wiekowych oraz omawiali wyniki ankiety nt. 

wykluczenia społecznego przeprowadzonej w szkołach 

partnerskich projektu.  

Od prawej Marika, Wiktoria, Maciej, Jakub i Dawid 

(Rumunia) w czasie dyskusji nt. stereotypów. 

Zajęcia z zakresu komunikacji niewerbalnej. 

Zajęcia z zakresu komunikacji niewerbalnej. 



Ponadto uczestnicy projektu kontynuowali 

pracę nad broszurą informacyjną nt. 

tolerancji oraz stereotypów, rozpoczętą 

przez  kolegów  i koleżanki na spotkaniu 

projektowym w Tuluzie , a także podjęli 

wyzwanie stworzenia zestawu ćwiczeń 

oraz gier edukacyjnych służących 

integracji. 

Praca nad broszurą informacyjną oraz grą edukacyjną. 



Wymiana uczniowska w Rumunii była 

również okazją do poznania kultury oraz 

podstaw języka rumuńskiego, ale przede 

wszystkim okazją do zwiększenia 

kompetencji językowych w zakresie 

komunikacji w języku angielskim.  

Uczestnicy projektu odwiedzili również 

słynne miejsca, między innymi zamek w Bran 

– powszechnie znany jako zamek Drakuli, 

twierdzę Rasnov oraz pałac w Peles – „Perłę 

w koronie”  rumuńskich zbytków. 

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się 

jesienią w Polsce, w Gimnazjum nr 7. 
 

Opracowałą: Paulina Piszkalska 

Twierdza Rasnov 

Zamek w Bran 

Budynek Parlamentu  

 w Bukareszcie 

Pałac w Peles 
Widok na Dunaj z wieży telewizyjnej, Galati 


