Projekt Comenius „A Hero in Each of Us –
Towards a Better World by Small Deeds”
Z wielką radością pragniemy Państwu przekazać wiadomość o rozpoczęciu w
Stojedynce projektu Comenius pod nazwą „A Hero in Each of Us – Towards a Better World by
Small Deeds” (Bohater w każdym z nas – w stronę lepszego świata poprzez drobne uczynki)
we współpracy z naszymi partnerami z Czech, Norwegii oraz Słowacji . Projekt Comenius jest
częścią programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” (Uczenie się przez całe
życie). Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie
współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Ma się on
przyczynić także do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia
zawodowego w Europie.
Polska Agencja Narodowa, która jest odpowiedzialna za ocenę i akceptację projektów,
przyznała nam wnioskowaną kwotę 20 000 EUR na realizację programu w naszej szkole. Będzie on
realizowany w latach 2013/2014 oraz 2014/2015. Głównym jego celem jest pokazanie naszym
uczniom, że każdy z nas może zostać bohaterem poprzez „zwykłe” uczynki, rozwijanie w sobie
współczucia i chęci niesienia pomocy innym. Projekt promuje też świadomość kulturową i
zróżnicowanie językowe, zapobiega rasizmowi, uprzedzeniom i ksenofobii oraz pozwala dostrzec
zróżnicowanie kulturowe w Europie. Dzieli się on na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich o zasięgu
międzynarodowym, której celem jest zapoznanie uczestników z ideą Nagrody Nobla, jej zdobywcami i
kandydatami w każdym z uczestniczących krajów. Dzięki temu uczniowie będą mogli zdefiniować
pojęcia heroizmu i bohaterstwa. Druga część będzie miała już zasięg regionalny. Uczestnicy poznają
historię regionu, w którym mieszkają i lokalnych bohaterów oraz zaprezentują ich uczniom z
pozostałych krajów. Zaś ostatnim etapem i zwieńczeniem projektu będzie organizacja różnych
wydarzeń charytatywnych (jarmarku świątecznego, koncertu itp.), dochód z których zostanie
przeznaczony na organizacje charytatywne w krajach uczestników (np. szkoła z Polski przeznacza
zebrane środki na organizację charytatywną w Czechach). Wśród uczestników projektu również
zostaną wyłonieni bohaterowie, którzy najbardziej przyczynili się do poprawy jakości życia innych.
Należy podkreślić, że każde z działań w naszej szkole będzie również realizowane w szkołach naszych
partnerów. Dzięki temu będziemy w stałym kontakcie z uczniami i nauczycielami z innych krajów, co
znacząco przyczyni się do zwiększenia kompetencji językowych naszych podopiecznych. W ramach
podejmowanych działań planujemy także wymianę międzynarodową między uczestnikami

projektu, co przyczyni się do lepszego poznania siebie, swoich tradycji i zwyczajów, a także
umożliwi nawiązanie nowych przyjaźni.

Cieszymy się ogromnie, że wizyty przygotowawcze odniosły sukces i możemy
wzbogacić ofertę naszej szkoły o tak wspaniały projekt. W „Stojedynce” staramy się rozwijać
nie tylko umiejętności intelektualne naszych uczniów, ale też wychowywać ich na
wartościowych ludzi, dostrzegających potrzeby innych osób, a wszystko to w duchu współpracy
europejskiej.

