DRUGIE SPOTKANIE PROJEKTOWE
w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus+:
Gesundheit 4.0 – Gesundheit in Schule bedeutet auch Gesundheit im Berufsleben.
Drugie spotkanie odbyło się w dniach 12-15 marca w Wiedniu w ibc International Business College Hetzendorf.
Obok partnerów z Polski i Austrii uczestniczyli nauczyciele z Niemiec, z Luksemburga i Norwegii.
Celami drugiego modułowego spotkania partnerów realizujących projekt były:
- prezentacja wyników kwestionariusza/ankiety przeprowadzonego wśród wszystkich partnerów uczestniczących
w projekcie
- dyskusja o podobieństwach i różnicach pomiędzy poszczególnymi szkołami partnerskimi
- prezentacja platformy eTwinning przez partnerów z Luksemburga
- prezentacja lekcji/warsztatów na temat profilaktyki uzależnień opracowanych przez wszystkich partnerów
- dyskusja na temat przeniesienia modułów lekcyjnych na grunt szkół partnerskich
- zaprezentowanie propozycji logo projektu przez każdą ze szkół partnerskich (ocena i wybór wspólnego logo)
- prezentacja na temat profilaktyki uzależnień w szkole w Wiedniu
- prezentacja Gluxxbox NRW przez Susanne Therani ze szkoły w Bielefeldzie
- podział zadań do przygotowania na następne spotkanie w Luksemburgu.
Na początku spotkania każda ze szkół partnerskich przedstawiła nowe działania podejmowane w swoich placówkach związane z tematem zdrowia. Następnie Sandra Linster z Luxemburga wyjaśniła korzystanie z platformy
eTweening i przedstawiła nową stronę projektu.
W kolejnym punkcie Linda Marcioni z Norwegii zaprezentowała ogólne wyniki ankiety opracowanej na spotkaniu
w Kvisendal a przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli krajów partnerskich projektu.
Zauważalne jest, że prawie wszyscy uczniowie są zestresowani przez szkołę, rodzinę i przyjaciół. Uwagę zwróciło
również uzależnienie uczniów od telefonów komórkowych. Grupa projektowa dyskutowała na temat dalszego wykorzystania wyników ankiety. Szczególnie dyskutowano zagadnienie stresu wśród uczniów.
Następnie przedstawiciele każdej ze szkół zaprezentowali przygotowane i przeprowadzone w ich placówkach
lekcje lub innego typu zajęcia poświęcone zagadnieniu uzależnień – uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, nowoczesnych technologii, hazardu. Po zaprezentowaniu i omówieniu jednostek lekcyjnych rozstrzygnięto konkurs na logo projektu. Każdy zaprezentował swoje propozycje jednak, pierwsze miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Rzeszowie – Aleksandra Wojnarowicz, drugie – również uczeń naszej szkoły – Ernest Łuczak.
Uczestnicy spotkania w Wiedniu mieli możliwość poznania International Business College Hetzendorf, metod
pracy austriackich kolegów i koleżanek, pracy lekarza szkolnego, programu “Sprawni i zdrowi w ibc”. W ramach tego
projektu szkoły wiedeńskie tworzą sieć 'zdrowych szkół'.
Susanne Tehrani z Bielefeldu zaprezentowała Glüxxbox wykorzystywany w RRB. Najpierw zwróciła uwagę na
problem rosnącej liczby uczniów uzależnionych od gier hazardowych. Uczestnicy spotkania przetestowali grę "50/50",
która jest rodzajem gry w kości, w której bank zawsze wygrywa. Wszyscy uczniowie odgrywają rolę 'graczy', podczas
gdy jeden z nich jest 'bankiem'. Emocje związane z przegrana 'graczy' i wygrana 'banku' maja wprowadzić w mechanizm uzależniania od hazardu. Uczestnicy z entuzjazmem odnieśli się do możliwości oferowanych przez Glüxxbox.
W ostatnim punkcie warsztatów ustalono zadania do wykonania na spotkanie w Luksemburgu, które odbędzie
sie 25-28.09.2018 roku. Tematem spotkania w Ettelbruck jest odżywianie i lekcje będą poświęcone temu zagadnieniu.

Obok spotkań roboczych, aspektem kulturowym objętym programem mobilności była możliwość obejrzenia
próby generalnej spektaklu „Karuzela” w Volks Opera w Wiedniu.
Spotkanie w Wiedniu zakończyło się sukcesem, nauczyciele wymienili doświadczenia, poznali nowe
metody realizacji działań prozdrowotnych.

Grupa projektowa

Stanowisko warsztatowe

Prace konkursowe

Logo zaprojektowane przez
uczennice ZSE Aleksandrę
Wojnarowicz ,zostało oficjalnym znakiem firmowym
projektu.

Praca z grupą norweską

Warsztaty

Glüxxbox

Pani dyrektor ZSE Grażyna Sabik, pani Edyta Hess oraz zwycięscy szkolnego etapu konkursu
na logo projektu

