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Nasz Punkt w tym roku po raz trzeci przyst?pi? do projektu „Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych 2014”. To
ju? kolejna edycja Wymiany Europejskich Dekoracji Bo?onarodzeniowych koordynowanych przez Punkty Europe
Direct we wszystkich regionach Europy.
G?ównym celem projektu jest edukowanie, poprzez zabaw? i kreatywne dzia?anie uczniów ze szkó?
podstawowych na temat innych krajów. Uczestnicz?ce w projekcie szko?y s? dzielone na grupy po oko?o 30
partnerów pochodz?cych z ró?nych krajów europejskich. Uczniowie w tych szko?ach przygotowuj? typowe dla
swojego kraju i regionu dekoracje choinkowe oraz zestawy informacji o tradycjach obchodzenia ?wi?t Bo?ego
Narodzenia, które nast?pnie s? wysy?ane przez szko?? do jej partnerów z grupy.

Grudzie? to czas radosnego oczekiwania, gdy przybywaj? paczki z dekoracjami i wiadomo?ciami od uczniów z
innych krajów Europy.
Przygotowuj?c bo?onarodzeniowe ozdoby i informacje o tym, jak obchodzi si? Bo?e Narodzenie we w?asnym
kraju, uczniowie dowiaduj? si? wi?cej o w?asnej kulturze i tradycji, staj? si? jej bardziej ?wiadomi.
Natomiast w momencie gdy otrzymaj? dekoracje i materia?y od innych europejskich szkó?: dowiaduj? si?, w jaki
sposób obchodzi si? Bo?e Narodzenie w innych krajach, przyswajaj? sobie podstawowe informacje o j?zyku,
geografii, historii i kulturze tych?e krajów, zyskuj? ?wiadomo?? bycia obywatelem Europy.
Celem wymiany jest równie? zach?canie szkó?, by wspó?pracowa?y z innymi placówkami tego typu w obr?bie
ca?ej Europy w przysz?o?ci i aby podtrzymywa?y zdobyte kontakty. Mamy nadziej?, ?e szko?y podejm? równie?
innego typu wspó?prac?.
Wykorzystuj?c dekoracje, które otrzymali?my od innych uczestników wymiany, przygotowali?my w Urz?dzie
Miejskim w Sulejowie Europejsk? Wystaw? ?wi?teczn?.

Na zdj?ciach przedstawiamy ozdoby choinkowe wykonane przez uczniów z ró?nych krajów Europy oraz te, które
wykonali uczniowie i zosta?y wys?ane w ramach wymiany.

Mamy nadziej?, ?e tego typu projekt stan? si? tradycj? i b?d? ka?dego roku cieszy? si? du?ym zainteresowaniem.
Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.
W tegorocznej wymianie udzia? wzi?li:
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków
- Szko?a Podstawowa Nr 1 w Sulejowie
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- Szko?a Podstwowa w Chabielicach
- Szko?a Podstawowa przy Zespole Szkó? ?wi?tego Jana Bosco w Piotrkowie Trybunalskim
- Szko?a Podstawowa Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
- Szko?a Podstawowa w Dru?bicach
- Szko?a Podstawowa Towarzystwa O?wiatowego Ziemi Piotrkowskiej
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