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Szkoła Podstawowa w Starej Słupi
w programie Erasmus + szkół 2017-2019
„Learning Through Theatre and Technology”
W ramach programu Erasmus+ Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi otrzymała dofinansowanie
w kwocie 20 115,00 EUR na realizację projektu „Learning through Theatre and Technology” w latach
2017-2019. Wniosek o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w Starej Słupi – „Szklany Dom” . W realizację projektu
zaangażowanych jest pięć szkół europejskich. Uczniowie i nauczyciele PSP w Starej Słupi odwiedzili szkoły
partnerskie we Francji, Portugalii oraz Włoszech, szkoła w Turcji nie organizowała wizyty partnerskiej.
Odbyło się również spotkanie szkół partnerskich w Polsce. Szkołą koordynującą wszystkie działania
w projekcie była COLLEGE LA PLAINE z Francji. Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej w
Starej Słupi jest Pani Anna Sepioło.
Głównym założeniem naszego projektu jest rozwijanie umiejętności pisania i zamiłowania dzieci do
czytania. Uczniowie z użyciem platformy internetowej Story Bird oraz Voice Thread tworzyli elektroniczne
książki, bajki czy ilustrowane opowieści w języku ojczystym i angielskim. Tworząc swoje opowieści mieli
do dyspozycji ogromną bazę ilustracji profesjonalnych ilustratorów i grafików. Było to kreatywne narzędzie
dla wszystkich, którzy kochają książki i czytanie. Najciekawsze prace zostały opracowane w formie
miniprzedstawień teatralnych i zaprezentowane szkołom partnerskim.
W projekcie zaplanowane zostały również zajęcia teatralne, spotkania z aktorami oraz wyjazdy do teatru.
Uczniowie korzystali z nowoczesnej technologii, która jest nieodłącznym elementem spektaklu. Wcielali się
w rolę reżysera, aktora, czy choreografa. Zajęcia teatralne stanowiły dla uczniów formę rozrywki, ale
również były warsztatem gry aktorskiej, formą rozwijania wyobraźni i kreatywności. Wszystkie
zaplanowane działania w projekcie miały rozwijać pasje oraz talenty uczniowskie.
Współpraca z uczniami i nauczycielami z innych państw była dla nas wyzwaniem i stanowiła zachętę do
kolejnych przedsięwzięć.
Projekty Erasmus+ dają uczniom i nauczycielom wiele możliwości. Współpraca w międzynarodowym
gronie otwiera nas na inne kultury, poszerza nasze horyzonty. Dla wielu uczniów były to ich pierwsze
wyjazdy zagraniczne i na pewno zapamiętają je jako miłe doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości.

Nauczyciele PSP w Starej Słupi uczestniczyli
w spotkaniu organizacyjnym projektu Erasmus+
we Francji
W dniach 08-11.10.2017r. odbyło się pierwsze
spotkanie organizacyjne w ramach projektu Learning
Through Theatre and Technology, realizowanego
w ramach programu Erasmus+. Szkołą koordynującą
wszystkie działania projektowe
i organizującą
pierwsze spotkanie partnerskie było gimnazjum
College La Plane z Lavardac we Francji.
Dyrektor Andrzej Lauko oraz Anna Majzel i Anna
Sepioło reprezentowali Publiczną Szkołę Podstawową
w Starej Słupi. Celem spotkania było omówienie
zadań
projektowych,
przygotowanie
strony
internetowej projektu oraz prezentacja szkół
partnerskich.
Każda instytucja przygotowała prezentację lub film
o szkole i regionie, omówiła system edukacji
w danym kraju oraz
zaprezentowała walory
i działania swoich placówek. Dyrektorzy mieli
możliwość wymiany doświadczeń, poznania sytemu
i organizacji nauczania we Francji. Nauczyciele
intensywnie
pracowali
nad
przygotowaniem
harmonogramu działań projektowych oraz strony
internetowej projektu. Odbyła się również krótka
sesja szkoleniowa i zapoznanie z programami Story
Bird oraz Story Jumper, niezbędnymi do realizacji
działań w projekcie.

Międzynarodowe spotkanie delegacji
ze szkół partnerskich
w Starej Słupi w dniach 16-20.04.2018

W dniach 16-20.04.2018r.
Szkoła Podstawowa w Starej
Słupi gościła uczniów ze szkół
partnerskich w ramach projektu
Erasmus+.
Delegację ze szkół z Francji,
Portugalii, Włoch oraz Turcji
przywitał również Wójt Gminy
Nowa Słupia – Andrzej Gąsior,
który wręczył uczestnikom
spotkania upominki promujące
naszą
gminę
i
region
świętokrzyski.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały krótkie formy teatralne w języku angielskim i polskim. Odbyły się
również warsztaty dotyczące pracy w programach Movie Maker, Story Bird, Story Jumper, niezbędne do
realizacji działań w projekcie. Zabawy integracyjne i prezentacja talentów uczniowskich z PSP w Starej Słupi
umiliły pobyt naszym gościom. Zorganizowaliśmy również gry i zabawy przy muzyce, które miały na celu
zachęcenie do współpracy i bliższe poznanie się. Popołudniami zabieraliśmy naszych gości na wędrówki po
regionie. Nie zabrakło wyprawy na Święty Krzyż, wizyty w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci oraz Zamku
w Chęcinach, wędrówki po stolicy naszego regionu oraz pobytu na Agro Travel w Kielcach.

Niezapomniane i niesamowicie kreatywne zajęcia
mieli uczniowie w Teatrze Starym w Krakowie
w MICET w Centrum Edukacji Teatralnej, jedynym
tego typu muzeum w Europie. Między historią
i sztuką współczesną, rzemiosłem i nowymi
technologiami – odkrywali, projektowali, działali
z artystami Starego Teatru. Teatralny Kraków był
okazją dla naszych gości do poznania jednego
z najpiękniejszych miast w Polsce. Wędrując
bajkowymi uliczkami Krakowa nasi goście poznawali
niesamowitą przeszłość miasta i jego historię,
odwiedzając
Muzeum
Śladami
Europejskiej
Tożsamości Krakowa.

W przygotowanie wizyty zaangażowani byli nie tylko
pracownicy PSP w Starej Słupi, ale również rodzice,
którzy gościli u siebie uczniów i organizowali
poczęstunek dla delegacji w szkole. Koło Gospodyń
Wiejskich, do którego należą mamy naszych uczniów,
brało udział w warsztatach mydlarskich i tworzenia
ozdobnych świec. Kolorowe mydełka i świece były
świetną pamiątką dla uczniów z pobytu w szkole.
Naszym gościom został zaprezentowany fragment
musicalu „Annie”, przygotowany przez grupę
teatralną Feeria z Kielc oraz układy taneczne
w wykonaniu uczennic szkół Gminy Nowa Słupia.

Nauczyciele i uczniowie SP w Starej Słupi uczestniczyli
w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+
we Francji w dniach 27.05-02.06.2018 r.

W dniach 27.05-02.06.2018r. odbyło się
drugie
spotkanie
w
ramach
projektu Learning Through Theatre and
Technology realizowanego w ramach
programu
Erasmus+. Uczennice
Weronika
Chlewicka,
Małgorzata
Sobkiewicz, Nicola Soboń oraz
Aleksandra Sepioło reprezentowały
naszą szkołę i chętnie uczestniczyły
w
warsztatach
gry
aktorskiej
odgrywając przydzielone im role. Każdy
dzień poświęcony był intensywnej pracy
nad projektem, rozwijaniu pasji oraz
talentów uczniowskich.

Poza zajęciami teatralnymi wspaniałe okazały się również dodatkowe zajęcia związane z muzyką, śpiewem czy
grą na instrumentach muzycznych. Dla uczniów była to szansa na integrację i współpracę w zespole.
Po intensywnej pracy nad realizacją działań w projekcie nie zabrakło czasu na wspólne rozmowy, biesiadowanie
czy wymianę doświadczeń. W czasie wolnym poznaliśmy sztukę i budownictwo średniowiecznej Francji,
zabytkowe miasteczka w rejonie Akwitanii i Gaskonii, m.in. historyczne miasto Nerac-wrota Gaskonii, romański
klasztor, kościoły i zamek. To był tylko przedsmak tego, co czekało na nas po drodze. Kolejnym miejscem
niesamowitych wrażeń było miasto Bordeaux, położone nad rzeką Garonną, obfitujące w resztki budowli
rzymskich, kościoły romańskie, czy gotyckie. Przechadzając się starymi uliczkami, każdy czuł się, jakby cofnął
się w czasie do epoki średniowiecza.

Zaskoczeniem okazała się lekcja teatralna połączoną z historią II wojny światowej, w trakcie której poruszony
został problem holokaustu. Historia małej dziewczynki pochodzenia żydowskiego oraz oficera niemieckiego
wzruszyła wszystkich uczestników spotkania. Wiekowa kreacja Czerwonego Kapturka stworzona przez
Charlesa Perraulta, francuskiego pisarza, została zapożyczona do omówienia problemów z jakimi zmagała się
ludność żydowska. Wilkiem w nowej adaptacji okazał się oficer niemiecki. Uczniowie odgrywali krótkie
scenki teatralne w języku angielskim, opowiadając historię dziewczynki uwikłanej w II wojnę światową.

Nauczyciele i uczniowie SP w Starej Słupi uczestniczyli
w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+
we Włoszech w dniach 30.09-07.10.2018 r.

W
dniach
30.09-07.010.2018r.
odbyło się kolejne spotkanie
partnerskie
projektu Learning
Through Theatre and Technology
realizowanego w ramach programu
Erasmus+. Szkołą organizującą
wydarzenie
było
IISS
F
CARACCIOLO-G w Procida we
Włoszech.
Naszą szkołę reprezentowało sześciu
uczniów z klas V-VII : Mateusz
Polak, Mikołaj Przemyski, Adam
Sepioło,
Krystian
Sobkiewicz,
Paweł
Chlewicki
i
Bartosz
Kozłowski.

Uczniowie zakwaterowani byli w domach u rodzin włoskich, które okazały się bardzo gościnne, chętnie
aranżowały czas naszych uczniów i zapewniały im dodatkowe atrakcje. W czasie wolnym od pracy
wędrowaliśmy wąskimi uliczkami Procidy, zwiedzając zabytkową część wyspy. Corriciella, stara przystań
rybacka, wywarła na nas największe wrażenie. Braliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez byłego
żeglarza i miłośnika połowów, który przedstawił nam tajniki tworzenia sieci rybackiej. Kolorowe barki, budynki
w różnobarwnych odcieniach sprawiały, że Kolorowa Wyspa stawała się bajkową oazą spokoju.

Przebywając w porcie uczniowie mieli możliwość
wykonania scenografii na płótnie do przedstawienia
teatralnego, które miało miejsce w zabytkowym
kościele na wzgórzu Terra Murata. Wykonali
biżuterię do spektaklu oraz opracowali niezbędne
atrybuty aktorów. Wspólny udział w przedstawieniu
zintegrował młodzież i zachęcił do współpracy.
Atmosfera zabytkowego Kościoła Św. Michała
wywarła dodatkowe wrażenie na uczestnikach.

Muzyka, wystrój oraz charakteryzacja aktorów była
częścią
wspaniałego
teatralnego
wydarzenia
przygotowanego przez uczniów. Ostatni dzień pobytu
we Włoszech to powrót do Neapolu, wędrówka
ulicami miasta oraz zwiedzanie zabytkowej starówki.
Przebywając w gwarnym, pełnym turystów
i mieszkańców mieście, zatęskniliśmy za spokojem
i bajkowym pejzażem wyspy.

Nauczyciele i uczniowie SP w Starej Słupi uczestniczyli
w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+
w Portugalii w dniach 10.02-16.02.2018 r.

W dniach 10.02-16.02.2019r. odbyło
się kolejne spotkanie partnerskie
w ramach projektu Learning
Through Theatre and Technology
realizowanego w ramach programu
Erasmus+. Szkołą organizującą
wydarzenie było Agrupamento de
Escolas w RIO TINTO. Każda
delegacja z krajów partnerskich
przygotowała
krótkie
scenki
teatralne w języku angielskim
i ojczystym oraz inscenizację
wierszy.
Naszą
szkołę
reprezentowały cztery uczennice
z klas V-VIII: Martyna Kargul,
Paula Sławek, Julia Żalińska oraz
Wiktoria Wzorek.

Nasz zespół aktorski zajął pierwsze miejsce w konkursie na najciekawsze przedstawienie i inscenizację
otrzymując dyplom i nagrodę ufundowaną przez szkołę goszczącą. Uczestników spotkania przygotowali
opiekunowie biorący udział w wyjeździe Anna Sepioło, Anna Majzel, a jednym z aktorów przedstawienia był
dyrektor szkoły Andrzej Lauko. Szkolny Klub Teatralny przygotował dodatkowe warsztaty dla uczestników
spotkania. Uczniowie świetnie bawili się podczas zabaw i gier teatralnych, odgrywając przydzielone im role.
Zajęcia poprowadzone zostały z charyzmą i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników
z różnych państw.

Kolejne warsztaty z instruktorem gry aktorskiej
uwzględniające współpracę na scenie w trakcie
przedstawienia,
koncentrację
aktorów,
ruch
sceniczny były również interesującą formą integracji
połączoną z elementami sztuki cyrkowej, balansjerki
i magii. Warsztaty teatralne były formą nauki
i zabawy dla uczniów, ale również szansą na
integrację
i
współpracę
w
zespole.
Drugim konkursem przygotowanym dla uczniów
w ramach projektu był komiks, prezentujący
wspólnie napisaną historyjkę.
Prace zostały
przygotowane przez szkoły partnerskie i oceniane
w szkole w Portugalii. Szkoła Podstawowa w Starej
Słupi otrzymała pierwsze miejsce za innowacyjne
opracowanie
komiksu.
Byliśmy
dumni
z otrzymanego certyfikatu i nagrody. Dodatkowo
braliśmy również udział w warsztatach z rysunku,
jak zilustrować opowieść, komiks. Uczniowie
tworzyli czarno-białe i kolorowe prace plastyczne,
nasza uczennica został wyróżniona za wykonaną
ilustrację.
Każdy dzień w szkole obfitował w nowe
doświadczenia, jednak po intensywnej pracy nad
realizacją działań w projekcie, nie zabrakło również
czasu na wspólne rozmowy, biesiadowanie
i wymianę doświadczeń. Wspólny obiad w szkole
z nauczycielami, rodzicami i uczniami był okazją do
bliższego poznania się, degustacji kuchni regionalnej
oraz poznania obyczajów panujących w szkole. Nie
zabrakło również zabaw przy muzyce ludowej
z miejscowym zespołem pieśni i tańca.
W czasie wolnym od pracy wędrowaliśmy uliczkami
Porto, zwiedzając zabytkową część miasta. Uczniowie
prowadzili dziennik podróżnika, robili zdjęcia,
poznawali historię miasta, korzystając z miniprzewodników przygotowanych przez uczniów szkoły
goszczącej. Odwiedziliśmy również Teatr Rivoli
w Porto, mieliśmy okazję poznać pracowników teatru,
którzy przyjmują u siebie grupy teatralne z całego
świata, spektakle odbywają się tu również w języku
angielskim. Zwiedzaliśmy teatr, zarówno kulisy,
widownię i samą scenę. Porto oferowało nam wiele
wrażeń. Wędrówki po dwukondygnacyjnym stalowym
moście nazwanym na cześć króla Ludwika I, skąd
rozpościerała się panorama na rzekę i miasto, były
jedną z licznych atrakcji.

Zbiór opowieści i legend przygotowanych
przez uczniów szkół partnerskich
Dostępne na stronie internetowej projektu
https://erasmuslttt.webs.com/stories

Certyfikaty
za zdobycie I miejsca
dla uczniów SP
w Starej Słupi
w konkursach
organizowanych
w ramach projektu
Erasmus +

