TYDZIEŃ Z ERASMUSEM!!!
PIERWSZY DZIEŃ POBYTU GOŚCI:
Od 26.11.2017 r. do 01.12.2017 r. gościliśmy w naszej szkole dyrektorów i nauczycieli ze
szkół partnerskich w ramach realizowanego projektu ERASMUS +.
Wcześniej został opracowany program pobytu dla wszystkich uczestników projektu, który
zawierał nie tylko spotkania robocze, zwiedzanie szkoły ale także wydarzenia kulturalne.
Znalazły się w nim wyjazdy do ciekawych miejsc w naszym regionie jak również Zakopane,
jego okolice i Bochnia. Uroczyste przywitanie gości odbyło się w szkole w poniedziałek. Po
ogólnym przywitaniu przez pana dyrektora Piotra Góreckiego i panią A. Schlegel-Ciężobka,
goście zostali zaproszeni na przedstawienie. Uczniowie pod kierunkiem pani A. Koterba
przygotowali scenkę poświęconą ochronie środowiska połączoną z koncertem muzycznym.
Goście byli zachwyceni talentem naszych uczniów. Uwagę gości zwróciła prezentacja krajów
w formie gazetki na szkolnym korytarzu oraz plakaty i baner na szkole. Po przedstawieniu
goszczący zwiedzili naszą szkołę, halę sportową i pracownię z kucharstwa. Odwiedzili
uczniów najmłodszych w oddziale przedszkolnym, przedszkolaki pięknie przywitały
wszystkich w j. angielskim oraz zaśpiewały piosenkę, którą pani E. Jamróz zagrała na gitarze.
Mogli zobaczyć wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracę uczniów na lekcjach. Zwrócili uwagę
na najnowszy sprzęt w jaki nasza szkoła jest wyposażona. Ogromne wrażenie na gościach
wywarły środki bezpieczeństwa w szkole, monitoring, blokady drzwi oraz karty wejściowe.
Po zwiedzaniu szkoły wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali nauczyciele
uczący kucharstwa, panie E. Płachta-Krupa i J. Schlegel. Następnie każda z delegacji
prezentowała swój kraj, region i szkołę w formie prezentacji multimedialnych. W tym dniu
odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z panem Wójtem, który zaprezentował naszą gminę
oraz przybliżył gościom obraz naszego regionu Spisz. Goście zostali oprowadzeni po urzędzie
a na koniec wręczono im upominki. Po spotkaniu wszyscy udali się do kościoła św.
Bartłomieja w Niedzicy. We współpracy z ks. Ł. Jachymiak pani E. Łukuś oprowadziła gości

po kościele opowiadając jego historię i wiele ciekawych informacji o naszym regionie.
Kolację w pensjonacie „Micherda” uświetnił występ zespołu regionalnego „Czardasz” z
Niedzicy. Pani M. Waniczek przyjęła zaproszenie i przygotowała wraz z młodzieżą świetny
pokaz strojów i tańców. Goście byli zachwyceni i wielokrotnie podkreślili wartość
podtrzymywania tradycji oraz chęć i zaangażowanie młodych ludzi do pielęgnowania
zwyczajów i obyczajów swojego regionu w dzisiejszych czasach. Serdeczne podziękowania
dla całego zespołu. Ten pierwszy dzień pobytu był pełen wrażeń dla naszych gości. Kolejne
informacje i galeria zdjęć wkrótce…
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