Wrocław: pogodne Comeniusa zakończenie - Radio Rodzina

1z1

|Radio Rodzina ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/7254/

|Konto 86 1500 1793 1217 9004 8404 0000 |Sekretariat tel.+48 713271197 sekretariat@radiorodzina.pl |Emisja tel.+48 71 3222022 studio@radiorodzina.pl

O RADIU

RAMÓWKA

WIADOMOŚCI

NASI GOŚCIE

Share
Share
Udostępnij: | Share

INTENCJE

W OBIEKTYWIE

0

Wrocław: pogodne Comeniusa zakończenie
13.06.2013 11:10 | dodał: GK

Tego dnia, mimo wcześniejszych zupełnie mniej
korzystnych prognoz, deszcz popadywał niezmiernie
rzadko, a zza chmur często przebijało się słońce.
Nauczyciele i uczniowie Liceum Salezjańskiego we
Wrocławiu chwytali każdy moment, by w niedzielne
popołudnie 9 czerwca br. w centrum Wrocławia, na placu
Kościoła Garnizonowego, przygotowanym Festynem
fot. ks. Jerzy Babiak
Rodzinnym "Salez Comenius" przyciągnąć uwagę jak
największej grupy osób. Przechodnie, a szczególnie dzieci nie mogły przejść obojętnie obok gier i
zabaw, a różowe balony z logo szkoły i z logo projektu mocno zachęcały do zatrzymania się i do
udziału.
Celem festynu było podzielenie się radością w związku z sukcesem kończącego się szkolnego
projektu Comenius: Parki Narodowe Europy. Trwający 2 lata projekt, był realizowany wraz z
partnerskim szkołami Włoch, Węgier, Chorwacji, Bułgarii, Litwy, Turcji i przyniósł szkole wiele
owoców: integrację, przyjaźń, nowe kontakty, nowe pomysły, wiele przetartych ścieżek w parkach
narodowych Europy, setki wysłanych emaili, setki nowych wpisów na facebooku, 18 artykułów,
setki zdjęć, wiele ﬁlmów.
We wszystkich wyjazdach wzięło udział 20 uczniów i 5 nauczycieli. Celem promocji projektu
wyprodukowano wystawę prezentujących 8 parków narodowych oraz widokówki. Na festynie nie
zabrakło atrakcji dla dzieci: koła fortuny, konkursu plastycznego. Ponadto uczniowie liceum mieli
okazję sprawdzić swoje zdolności artystyczne podczas malowania twarzy dzieciom.
Nigdy nie byłoby radości z sukcesu, gdyby nie otwartość na pomysły, podejmowanie wyzwań, praca
w ciągu roku uczniów i nauczycieli Liceum Salezjańskiego.
prof. M.Szewczyk
fotoreportaż: www.liceum-wroc.salezjanie.pl
strona projektu: www.naHonalparks-comenius.eu

Radio Rodzina
Lubię to!

Lubisz to.

Ty i 1.556 innych osób lubicie obiekt Radio Rodzina.

© 2012 Radio Rodzina. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Adam Kiwała / Wdrożenie systemu CMS: Bartłomiej Krajewski

2013-06-13 21:59

