
BE SMART

Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant

Projekt opiera się na zasadach interdyscyplinarnych i teorii wielorakiej

inteligencji Gardnera. Uczestnikami programu są uczniowie i nauczyciele z pięciu

instytucji edukacyjnych z różnych krajów (Litwy, Turcji, Rumunii, Macedonii

Północnej i Polski) z 2927 dziećmi w wieku 6-18 lat i 144 nauczycielami o

różnych doświadczeniach, wiedzy i przekonaniach, ale o wspólnych celach. Aby

osiągnąć cele projektu, wdrożymy podejście interdyscyplinarnego uczenia się i

inteligencji wielorakiej w czterech głównych obszarach, które zidentyfikowaliśmy

z naszymi partnerami. Obszary te to języki (rodzime i obce), matematyka, nauka i

historia. Nasze działania projektowe będą opierać się na tworzeniu środowisk

uczenia się, które obejmują interdyscyplinarność i multi-inteligencję oraz inne

zaplanowane działania z obszarów pozaszkolnej działalności uczestników.

Prezentacje szkół i krajów uczestników projektu można znaleźć pod linkiem:

https://twinspace.etwinning.net/93202/materials/videos



Październik 2019 r.

Pierwsze zadanie za nami. Odbył się konkurs na logo projektu.

W naszej szkole udział wzięło 14 prac, spośród których komisja wybrała 3, które

następnie wzięły udział w międzyszkolnym głosowaniu.

Wygrało logo z Rumunii.

Grudzień 2019 r.

Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt i działalności dobroczynnej oraz

realizacji kolejnego zadania z  listy naszych działań.

Wraz ze Szkolnym Wolontariatem, Chórem oraz Radą Rodziców przygotowaliśmy

kiermasz bożonarodzeniowy.

Nasi uczniowie własnoręcznie zrobili kartki świąteczne.







oraz ozdabiali pierniki, które potem sprzedawali na kiermaszu. Było dużo
świetnej zabawy i wspaniały cel.



Kiermasz jak zwykle uświetnił występ naszego szkolnego chóru, były kolędy,
pastorałki i popisy gry na instrumentach



10 - 15 lutego 2020
Pierwsza robocza wizyta dla nauczycieli odbyła się w Balikesir w Turcji.

Wzięło w nim udział 11 nauczycieli z pięciu krajów, biorących udział w projekcie



Uczniowie Szkoły Balikesir Karesi Ortaokulu przygotowali gazetkę na temat
każdego z krajów partnerskich. Poniżej gazetka o Polsce



Odbyły się warsztaty metodyczne oraz szkolenia w zakresie projektowania w 3D.





20 lutego 2020

Druga odsłona naszej akcji charytatywnej na rzecz małego Mikołaja odbyła się w
tłusty czwartek. Nasze utalentowane cukierniczki przygotowały mnóstwo łakoci i

słodkości, od babeczek po bezy. Klientów było mnóstwo i puszka z datakmi dla
Mikusia bardzo szybko się wypełniła po brzegi.



Marzec 2020

Przygotowując się do mobilności uczniów do Rumunii opracowaliśmy mini
słowniczek najpotrzebniejszych zwrotów w językach wszystkich uczestników.

Całość opracowana przez szkołę z Macedonii dostępna jest pod załączonym
adresem

https://www.storyjumper.com/book/read/85746735/European-beauties

Październik 2020

Nasze następne działanie, zrealizowane zostało w formie zdalnej, ale z nie
mniejszym niż poprzednio, zaangażowaniem uczniów.

Zadanie polegało na wybraniu ciekawej budowli z jednego z krajów z naszego
projektu przedstawienie go graficznie, w dowolnej technice. Poniżej prace

naszych uczniów.

https://www.storyjumper.com/book/read/85746735/European-beauties






Grudzień 2020

8 grudnia odbyło się spotkanie online uczestników z wszystkich szkół
biorących udział w projekcie. W czasie tego spotkania zrealizowaliśmy
kolejny punkt naszego projektu, a uczniowie mieli okazję zobaczyć się na
“żywo” oraz przedstawić przygotować prezentacje na temat swojej szkoły,
miejscowości oraz państwa.



Prezentacje naszych uczniów są dostępne pod poniższym linkiem:
Our School
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3
NDY2#u=MTYyOTY1ODgwNjA2&t=f

Our Town
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3
MzI1#u=MTU5NDE2NjMyNDUx&t=f

Our Country
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3
Mzc3#u=MTU5MjkzOTU4MzE3&t=f

https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3NDY2#u=MTYyOTY1ODgwNjA2&t=f
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3NDY2#u=MTYyOTY1ODgwNjA2&t=f
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3MzI1#u=MTU5NDE2NjMyNDUx&t=f
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3MzI1#u=MTU5NDE2NjMyNDUx&t=f
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3Mzc3#u=MTU5MjkzOTU4MzE3&t=f
https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTcyMzcwNDQ5Mjg5/MjM2Njg5OTk3Mzc3#u=MTU5MjkzOTU4MzE3&t=f

