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Już po raz piąty uczniowie i profesorowie Liceum

Salezjańskiego we Wrocławiu realizując w dniach 2 – 8

marca br. kolejny etap projektu Comenius,

uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu.

Tym razem udali się do leżącej w północnej Portugalii

Bragi, by tam kontynuować pracę nad tematem

"Bioróżnorodność rzek". Uczniowie z Turcji, Hiszpanii,

Francji, Grecji, Rumunii, Polski i Portugalii oprócz pracy

przeznaczyli czas na integrację jak i na poznanie kultury

i historii gospodarzy.

Praca odbywała się w grupach. W każdym zespole uczestniczyły trzy osoby z Portugalii oraz trzy z

innych krajów. Polegała ona na stworzeniu tytułowej strony gazety, która miała przekazać czym

jest bioróżnorodność rzek oraz co robić by ją poprawić. Ponadto musiały znaleźć się na niej

wzmianki o każdym kraju biorącym udział w projekcie. Na koniec uczniowie mieli za zadanie

przedstawić wykonaną stronę innym grupom i profesorom. W czasie spotkań roboczych

wysłuchano również interesujący wykład profesora Nuno Formigo nt. "Badanie jakości wody w

rzekach na podstawie bioróżnorodności". Prowadzący pokazał uczniom jak ciekawym może być

odkrywanie jakości wody. W czasie warsztatów uczniowie wyszukiwali w wodzie zwierzęta,

oglądali je pod mikroskopem, określali gatunek oraz przypisywali punkty według specjalnych

kart.

Na koniec, każda grupa podsumowując ilość punktów mogła stwierdzić jaką jakości ma badana

woda. Polscy uczniowie bardzo szybko zaprzyjaźnili się z osobami z innych krajów. Widoczne było

to od pierwszego dnia kiedy w wykonywanych pracach bardzo dobrze ze sobą współdziałali.

Więzi między młodzieżą umacniały się również podczas wspólnego zwiedzania Bragi. W mieście,

które uchodzi za najstarsze w Portugalii zwiedzono wiele zabytkowych obiektów sakralnych,

spróbowano regionalną rybę zapiekaną z ziemniakami czyli bacalhau oraz przechadzano się

barokowymi uliczkami podziwiając architekturę. Nie zabrakło także wizyty w ratuszu, gdzie grupa

zostałą przywitana przez burmistrza Póvoa de Lanhoso. Zaraz po spotkaniu i otrzymaniu

upominków, wyruszono zwiedzać najstarszy w Portugalii zamek noszący nazwę Lanhoso.

Uczestnicy projektu odwiedzili również szkołę podstawową Basic School of Taide, gdzie zostali

przywitani przez dzieci specjalną piosenką oraz przedstawieniem legendy o powstaniu jednej z

rzek. Brali również udział w pokazie talentów szkolnych w Theatro Club w Póvoa de Lanhoso, po

którym odbył się koncert muzyki regionalnej wykonany przez zespół Canto Daqui.

W ostatni dzień odwiedzono główne miasto regionu Porto. Tam zwiedzając miasto uczestnicy

projektu płynęli między innymi statkiem po rzece Douro. Na koniec wycieczki udali się do

winiarni, gdzie mogli spróbować znanego na całym świecie Porto oraz posłuchać tradycyjnych

śpiewów noszących nazwę fado. Wieczorem uczniowie spotkali się w jednej z kawiarni w Póvoa

de Lanhoso, gdzie zorganizowano dla nich spotkanie pożegnalne, ze szczególnym podkreśleniem

urodziny dwóch uczestniczek wyjazdu. Ponadto grupa z Polski w drodze powrotnej odwiedziła

stolicę Portugalii, Lizbonę. Zobaczono tam Narodowy Panteon, katedrę, plac Handlowy oraz ulicę

Augusta, Belem z Pomnikiem Odkrywców, klasztor Hieronimów. Grupa Salezu była również na

najwyżej położonym tarasie widokowym Miradouro da Nossa Sehnora do Mante, skąd

obserwowała malowniczą panoramę miasta. Podsumowując zrealizowany projekt, jego

koorydynator, a także opiekun grupy z Polski Magdalena Szewczyk powiedziała: „Spotkanie, w

którym braliśmy udział było bardzo dobrze zorganizowane. Portugalska szkoła zachwyciła nas

kreatywnością i dobrym zgraniem zespołu uczniów i nauczycieli.

To spotkanie wzbogaciło mnie o poznanie etologii niektórych wodnych gatunków chrząszczy.

Natomiast koordynatorzy ze szkół partnerskich podjęli się zadania umieszczenia naszych

wypracowanych materiałów na portalu etwining, co bardzo ubogaci nasz projekt.” Dla Liceum

Salezjańskiego we Wrocławiu projekt ten jest już trzecim realizowanym projektem Comenius.

Jego finał będzie miął miejsce we Wrocławiu w pierwszych dniach czerwca kiedy to do stolicy

Dolnego Śląska przyjadą przedstawiciele wszystkich partnerskich szkół. Aktualnie szkoła aplikuję

do kolejnego projektu Erasmus + tematycznie obejmującego problematykę wulkanów.
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