TRZECIE SPOTKANIE PROJEKTOWE
w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus+:
Gesundheit 4.0 – Gesundheit in Schule bedeutet auch Gesundheit im Berufsleben
Trzecie spotkanie odbyło się w dniach 25-28 września 2018 w Luksemburgu w mieście
Ettelbruck w Lycee Technique w d’Ettelbruck
Obok nauczycieli z Polski ( Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali: Magdalena Kuźniar,
Joanna Grabek i Szymon Dusza) i Luksemburga uczestniczyli nauczyciele z Niemiec, Austrii i
Norwegii.
Celami drugiego modułowego spotkania partnerów realizujących projekt były:
- raportu z realizacji projektu w poszczególnych placówkach oświatowych
- zaprezentowanie przez partnerów niemieckich zagadnień jakie poruszone będą w czasie
konferencji w Como
- prezentacja lekcji/warsztatów na temat właściwego odżywiania opracowanych przez
wszystkich partnerów
- dyskusja na temat przeniesienia modułów lekcyjnych na grunt szkół partnerskich
- prezentacja przez partnerów z Luksemburga profilaktyki w ich szkole i zwiedzanie szkoły
- prezentacja przez partnerów z Niemiec lekcji dotyczącej sztuki wyboru i lepszego zrozumienia
wyborów dokonywanych przez siebie i przez innych z aktywnym udziałem wszystkich
uczestników ze szkół partnerskich
- omówienie organizacji Dnia Zdrowia w maju podczas końcowej mobilności w Bilefeld
- wybór terminu spotkania w Polsce i przygotowanie zadań na to spotkanie
Na początku spotkania nauczyciele z Bielefeld poinformowali, że m.in. dzięki realizacji projektu
otrzymali certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Delegacja z Polki przedstawiła natomiast
nowe działania podejmowane w Zespole Szkół Ekonomicznych związane z tematem zdrowia,
a wynikające głównie z przeprowadzonego badania ankietowego.
Partnerzy z Niemiec poinformowali, że dwóch nauczycieli z ich szkoły będzie uczestniczyć w
konferencji ogólnoeuropejskiej we włoskim Como, gdzie przy „okrągłych stołach”
prezentować będą zagadnienia poruszane w projekcie Zdrowie 4.0. Zaprezentowano też
oficjalna ulotkę projektu
Następnie przedstawiciele każdej ze szkół zaprezentowali przygotowane i przeprowadzone w
ich placówkach
lekcje lub innego typu zajęcia poświęcone zagadnieniu zdrowego odżywiania. Największe
zainteresowanie wzbudziły propozycje z Luksemburga i Polski

Uczestnicy spotkania w Ettelbruck mieli możliwość poznania Lycee Technique metod pracy
kolegów i koleżanek z Luksemburga, pracy stołówki szkolnej oraz wszelkich działań związanych
z problemem właściwego odżywiania się.
Nauczyciele szkół partnerskich wzięli udział we fragmencie zajęć poświęconym sztuce wyboru
i zrozumieniu swoich decyzji i decyzji innych
Kolejnym tematem poruszonym podczas wrześniowego spotkania były przygotowania do Dnia
Zdrowia, który ma być finałową mobilnością w maju 2019 w Bielefeld. Strona niemiecka
przedstawiła propozycje, nad którymi dyskutowano i ustalono, że ostateczne decyzje podjęte
zostaną podczas kolejnego spotkania w Polsce
Zaakceptowany został termin spotkania w Rzeszowie 3-6 grudnia 2018, głównym tematem ma
być stres sposoby radzenia sobie z nim i aktywność fizyczna. Partnerzy w czasie spotkania w
Rzeszowie mają przedstawić propozycje swoich lekcji lub zajęć edukacyjnych dotyczących
walki ze stresem lub aktywności fizycznej
Obok spotkań roboczych, aspektem kulturowym objętym programem mobilności było
zwiedzenie miasta Luksemburg z piękną starówką, Katedrą i Pałacem Książęcym
Spotkanie w Ettelbruck zakończyło się sukcesem, nauczyciele wymienili doświadczenia,
poznali nowe metody realizacji działań prozdrowotnych ukierunkowanych na prawidłowe
odżywianie
Ettelbruck i spotkania robocze:

Aspekt kulturalny – miasto Luksemburg:

