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W naszej szkole młodzież i nauczyciele przystąpili do nowego międzynarodowego projektu z 
programu Erasmus Plus, Partnerstwa Strategiczne „LEAD – Learning, Experiencing and Awareness 
of the Diversity”  (z j. ang.: „Nauka, Doświadczenie i Świadomość Różnorodności”), którego  
realizacja rozpoczęła się 2 października 2017 roku i potrwa do 1 października 2019 r.W ramach 
projektu przewidziane są krótkotrwałe wizyty młodzieży w każdym kraju partnerskim. Oprócz Polski 
projekt realizować będą także inne państwa: Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Przedsięwzięcie ma na 
celu utrwalanie pozytywnego wizerunku ludzi o różnym pochodzeniu, postrzeganie różnorodności 
jako zalety, a kryzysu imigracyjnego jako źródła pozytywnych rozwiązań na rzecz budowania 
wspólnoty międzyludzkiej. Zadaniem projektu jest także poszerzanie horyzontów uczniów oraz 
kształtowanie ich przyszłości w oparciu o współpracę. Inicjatorem i koordynatorem podejmowanych 
działań w szkole jest p. Bożena Sidor. 
 
Kontekstem projektu jest współczesna sytuacja społeczno-polityczna na świecie. Na co dzień 
spotykamy się z przemocą, nietolerancją, nienawiścią i konfliktami między ludźmi, co staje się 
rzeczywistością, w której dorastają młodsze pokolenia. Ogromny kryzys migracyjny, z którym 
zderzył się świat, dotknął wszystkie kraje europejskie. Z nierównością wciąż stykają się ludzie 
wywodzący się ze środowisk migracyjnych i mniejszościowych, którzy często są ofiarami 
dyskryminacji i których wizerunek bywa stereotypowo zniekształcany przez media. Mając 
świadomość, że nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji globalnie, postanowiliśmy pracować nad 
zmianą w naszym środowisku. Wierzymy, że szkoły odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
integracji, zapobieganiu dyskryminacji oraz szerzeniu tolerancji i szacunku dla innych. 
 
Projekt LEAD (z j. ang.: nauka, doświadczenie i świadomość różnorodności) ma na celu utrwalać 
pozytywny wizerunek ludzi o różnym pochodzeniu, postrzegać różnorodność jako zaletę a kryzys 
imigracyjny jako źródło czegoś dobrego. Projekt ma za zadanie poszerzyć horyzonty uczniów oraz 
kształtować ich przyszłość w oparciu o współpracę, a w związku z tym, ułatwić integrację w 
przyszłych miejscach pracy. Obywatelstwo UE i fundamentalne wartości UE: szacunek dla 
różnorodności, dialog międzykulturowy, tolerancja i akceptacja inności są podstawowymi celami 
naszego projektu. Celem jest również aktywna współpraca z rówieśnikami z innych krajów. Projekt 
LEAD wiąże się z wykorzystaniem metod edukacyjnych skutecznych w rozwijaniu umiejętności 
niezbędnych do walki z ksenofobią i uprzedzeniami. Podczas wdrażania projektu będzie używana 
różnorodność technik nauczania w formalnych, nieformalnych i pozalekcyjnych formach edukacji. 
Zadania będą zróżnicowane i będą się skupiać na rozwijaniu „twardych” umiejętności, takich jak: 
kompetencje w zakresie technologii cyfrowej i języków obcych, fotografowania, świadomości 
zróżnicowania kulturowego, zdrowego żywienia oraz wzmacniania „miękkich” umiejętności, takich 
jak: poczucie własnej wartości, odpowiedzialność, aktywne obywatelstwo, rozwiązywanie 
problemów, twórczość, inicjatywa, itd. 
 
Projekt komplementarny jest dobrym sposobem rozwinięcia świadomości i umiejętności uczniów 
oraz nauczycieli a także umożliwi im podzielenie się doświadczeniem z innymi szkołami 
partnerskimi. 
 



Uczestnikami będą nauczyciele i uczniowie z czterech szkół w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i 
Bułgarii. W projekcie będzie brała udział duża liczba uczniów, 15-19 latków, z każdej szkoły. 
Nauczyciele wybrani do współpracy w projekcie muszą być wolni od uprzedzeń i świadomi potrzeby 
zmian dla swoich uczniów. W obcowaniu z różnorodnością powinni przykładać dużą wagę do 
rozwijania świadomości międzykulturowej i umiejętności interpersonalnych u swoich uczniów.  
Nauczyciele będą odpowiedzialni za zaangażowanie uczniów w różne zadania, za pobudzanie 
kluczowych kompetencji w radzeniu sobie z uprzedzeniami oraz zachęcanie uczniów do szerzenia 
tolerancji wśród znajomych. W rezultacie, oczekujemy pojawienia się liderów zmian zarówno wśród 
uczniów jak i nauczycieli. 
 
Obecnie cały świat pracuje nad tym aby wypełnić lukę między zapotrzebowaniem i podażą w kwestii 
zawodów związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną. Wszyscy muszą być w stanie 
używać technologii informacyjno-komunikacyjnej aby brać udział w życiu społecznym i pozostać 
aktywnym. Będą przeprowadzone lekcje z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Projekt będzie skupiał się nad tym jak organizować edukację poprzez Internet w kreatywny sposób. 
Będzie to realizowane poprzez wykorzystanie technik innowacyjnych i wymianę doświadczeń 
pomiędzy szkołami partnerskimi. 
 
Uważamy, że należy również skierować uwagę uczniów na świadomość zdrowego stylu życia 
poprzez zajęcia związane z przyrodą, żywieniem, tradycjami, sportem, itd. Poszukujemy równowagi 
między życiem wirtualnym i zdrowymi nawykami uczestników projektu. Widzimy projekt jako 
możliwość zaangażowania uczniów w zajęcia pozalekcyjne, które utrzymają ich z dala od 
negatywnych wpływów.  
 
Międzynarodowe Partnerstwo Strategiczne ma na celu rozwijać inicjatywy na wielu polach edukacji, 
promować innowacje i wymianę doświadczenia pomiędzy szkołami. Dlatego też, podczas wyjazdów 
mamy zamiar organizować wszystkie zajęcia w międzynarodowych grupach. Uczniowie będą się 
poznawać, mieszkać i pracować razem, zbliżając się do siebie i zmniejszając dzielące ich różnice. 
Efekty pracy będą zamieszczane w Internecie, na stronie projektu. W związku z tym, mamy wielką 
nadzieję, że  cele projektu zostaną osiągnięte i pomnażane dzięki zaangażowaniu wielu uczniów i 
rodziców jako partnerów.  
 
Co więcej, włączyliśmy różne szkoły, które podzielą się doświadczeniem dzięki innowacyjnym 
technikom nauczania. Niewątpliwie, całkowite wdrożenie projektu będzie miało największy wpływ 
na uczestników pod względem akceptacji różnorodności kulturowej. Oczekiwane efekty to 
zwiększenie poziomu tolerancji oraz wrażliwości na społeczne, etniczne i kulturowe różnice poprzez 
wykorzystanie środków dostępnych w XXI wieku.  
 
Spotkania w ramach projektu będą organizowane w poszczególnych krajach, po dwa w ciągu roku. 
Uczestnikami będą uczniowie i nauczyciele z czterech partnerskich szkół, wybrani według 
określonych kryteriów. Aktywna praca nad projektem będzie najważniejszym kryterium w wyborze 
uczestników. 
 
Temat krótkiej wizyty w Polsce: fotografia jako narzędzie uczenia się, doświadczania i postrzegania 
różnorodności kulturowej. Lekcja otwarta z użyciem fotografii w nauczaniu ma na celu promować 
innowacyjne praktyki pedagogiczne. Grupa z Polski jest odpowiedzialna za zagadnienie 
wykorzystania fotografii na lekcji, na podstawie swego doświadczenia. 
 
Temat krótkiej wizyty w Bułgarii: technologia informacyjno-komunikacyjna w sztuce i umiejętności 
w posługiwaniu się technologią cyfrową jako narzędzie uczenia się, doświadczania i postrzegania 
różnorodności kulturowej. Grupa z Bułgarii jest odpowiedzialna za stworzenie strony na Facebooku, 
a następnie strony internetowej projektu. W Bułgarii zostanie przeprowadzona lekcja otwarta w 



oparciu o rozwijanie kompetencji technologii cyfrowej w celu budowania „miękkich” umiejętności, 
takich jak: poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, tolerancja, rozwiązywanie problemów, 
zdolności przywódcze, aktywne obywatelstwo, twórczość, itd. 
 
Temat krótkiej wizyty we Włoszech: zdrowy styl życia. Wybór tego tematu wynika z  faktu, że 
szkoła prowadzi kursy poświęcone rolnictwu, obszar jest typowo agrarny, a co więcej, dwa lata temu 
w Mediolanie miała miejsce wystawa EXPO poświęcona żywności. Na tej to wystawie były obecne, 
w ramach projektu Comenius, dwie grupy młodzieży: z Polski i Bułgarii.  
 
Temat krótkiej wizyty w Hiszpanii: integracja mniejszości kulturowych, rozwijanie cech 
przywódczych i aktywnego obywatelstwa – przykład praktyki pedagogicznej. Hiszpanie mają duże 
doświadczenie w nauczaniu i szkoleniu wynikające z ciągłej potrzeby rozwiązywania problemów 
integracyjnych. 
 
 


