
Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ w Turcji 

 

 Od 14 do 16 maja 2018 r. w szkole Jale Necdet Özbelge İlkokulu w Urla w Turcji 

odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ w ramach realizacji 

projektu Give 5: A Healthy Living Toolbox - the whole school program. 16 nauczycieli  

z Polski, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Macedonii, Litwy i Włoch podsumowało 

pierwszy rok realizacji projektu. Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Lubsku reprezentowała dyrektorka szkoły, Anna Łucja Dzienisz i nauczycielka języka 

angielskiego, Maria Uryś.  

 Urla leży w zachodniej części Turcji, 38 km. od Izmiru. Od północy miasteczko,  

w którym mieszka  około 50 tysięcy mieszkańców, otacza Morze Egejskie. Wokół rozciągają 

się góry, a w dolinach znajdują się pola uprawne.  

 Nasza wizyta rozpoczęła się od wspaniałego  powitania. Zwiedziliśmy szkołę  

i miasteczko. Odbyliśmy trzy oficjalne wizyty: spotkanie z gubernatorem, burmistrzem  

i urzędnikiem odpowiedzialnym za edukację w regionie.  

 We wtorek braliśmy udział w zwiedzaniu Bergamy. Ruiny starożytnego Pergamonu 

znajdują się na górującym nad miastem akropolu. Tutaj w starożytności wynaleziono 

pergamin i zgromadzono jedną z największych bibliotek. Na obrzeżach Bergamy znajduje się 

także inne stanowisko archeologiczne - ruiny dawnego Asklepiejonu (szpitala). 

 W środę nauczyciele goszczący w szkole tureckiej prowadzili lekcje dla uczniów 

szkoły. Polska delegacja przeprowadziła lekcję w klasie 3a. Zaprezentowaliśmy nasze 

symbole narodowe, m.in. hymn Polski nagrany w klasie 3b. Pokazaliśmy film nakręcony  

w naszej szkole i Lubsku. Dzieciom bardzo podobało się składanie puzzli przedstawiających 

zabytki Lubska. Przekazałyśmy uczniom pamiątki z Polski m.in. słodycze, notatniki i kartki  

z pozdrowieniami wykonane przez uczniów klasy 3b.  

 Dalszą część dnia poświęciliśmy na pisanie raportu, który każda szkoła musi przesłać 

Agencji Narodowej programu Erasmus+ do końca czerwca.  

 Czas spędzony w Turcji był ważnym doświadczeniem. Zobaczyliśmy ogromne 

zaangażowanie wszystkich nauczycieli szkoły w realizację naszego projektu. Nauczyciele 

przygotowali dla nas potrawy tureckie, zaangażowali się w przygotowanie programu 

artystycznego, dekoracji, spotkań z ważnymi osobami w ich regionie oraz sprawną 

organizację  naszego pobytu w ich szkole.  

 Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się na Litwie w Kłajpedzie 

we wrześniu 2018r.  


