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W dniu 9 grudnia 2015 roku odbyło się seminarium europejskie
zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków Trybunalski. W
spotkaniu wzięły udział szkoły i szkolne kluby europejskie z powiatu
piotrkowskiego. Uczniowie prezentowali efekty działań przeprowadzonych
w szkołach
związanych z obchodami Europejskiego Roku na Rzecz
Rozwoju. Szkoła Podstawowa w Drużbicach przygotowała przedstawienie
teatralne na temat ochrony środowiska. Natomiast uczniowie z Gimnazjum
w Przedborzu opowiadali o swojej stałej współpracy z diecezją
UMZINKULU w RPA, między innymi o zorganizowanej pomocy dla dzieci w
Afryce – wysłanych paczkach z zabawkami
i strojami
siatkarskimi ufundowanymi przez jeden z klubów sportowych. Uczennice z
Gimnazjum w Szydłowie omówiły trudną sytuację kobiet i dzieci w
Turcji, o której rozmawiały ze swoimi rówieśniczkami z Turcji,
uczestniczącymi we wspólnym projekcie w ramach programu Comenius.
Podczas seminarium nie zabrakło także muzycznych akcentów w wykonaniu
uczniów z Gimnazjum i SP w Przedborzu oraz uczniów z II i III LO w
Piotrkowie Trybunalskim.

Ostatnim
elementem
seminarium
było
rozstrzygniecie
konkursu
plastycznego
dla
szkół
podstawowych
„Namaluję
lepszy
świat„
nawiązującego do obchodów Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju. W
konkursie wzięło udział 11 szkół podstawowych, z których wpłynęło 141
prac plastycznych. Spośród nich wyłoniono
trzy nagrody i cztery
wyróżnienia:
Nagrody:
I miejsce – Aleksandra Szanfeber

ze Szkoły Podstawowej w Srocku

II miejsce – Izabela Ciuba ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie
Trybunalskim
III miejsce – Franciszek Mądry ze Szkoły Podstawowej w Uszczynie.
Wyróżnienia:
Aleksandra Piwowarska ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie
Kacper Bednarek ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie
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Aniela Chęcińska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
Klaudia Lewczuk ze Szkoły Podstawowej w Uszczynie.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy a laureaci
nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace były bardzo ciekawe i różnorodne pod względem
techniki wykonania. Najczęściej tematem prac była pomoc dla dzieci w
Afryce, pojawiły się także prace dotyczące ochrony środowiska a także
rysunki pokazujące, że najważniejszy dla świata jest pokój i
zwyczajne, spokojne życie wśród członków rodziny.
W seminarium wzięło
trwania: 2 godziny

udział

47

osób

(nauczycieli

i

uczniów).
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