Ekoliceum
roślin w oparciu o dostępną literaturę. Wyniki projektu zostaną
zaprezentowane na specjalnej
stronie internetowej i plakatach,
ulotkach, w mediach. Projekt będzie trwał dwa lata.
Pierwsze spotkanie uczestników projektu odbyło się w dniach
26-30 października we Wrocławiu.
Podczas wizyty uczniowie mieli
zajęcia integracyjne w języku angielskim, a następnie w międzynarodowych zespołach wykonywali plakaty prezentujące parki
narodowe, używając różnych
metod plastycznych. Nauczyciele planowali zadania na kolejne
miesiące pracy. Koordynator projektu Magdalena Szewczyk zapre-

Za swój wkład w budowanie świapoświęcony był bioróżnorodności miast
domości ekologicznej Prywatne Saleeuropejskich. Partnerami projektu były
zjańskie Liceum z Wrocławia zostało po
szkoły z Hiszpanii, Niemiec i Turcji.
raz drugi nagrodzone
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dr Magdalenę Szew22 września br. w Krakozwiązane ze środowiskiem
czyk,
nauczyciela
wie.
naturalnym. Tworzone są
biologii w Liceum
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uczniów z każdej
tości; pomaganie młoEkologicznym w miejscowości
szkoły flory i fauny
dym ludziom w nabyciu
Palaios Panteleimonas
parków narodowych
podstawowych umiejętpołożonej na zboczu Olimpu.
krajów uczestniczą-

zentowała projekt strony internetowej, która już jest aktywna:
www.nationalparks-comenius.eu. Efekty
pracy nad projektem, publikacje, zdjęcia,
filmy, raporty, wrażenia uczniów i nauczycieli z pobytu we Wrocławiu są dostępne
na stronie projektu.
Uczniowie ze szkół europejskich byli
goszczeni przez polskie rodziny, co umożliwiło im integrację i praktyczną naukę
języków obcych – młodzież zaprzyjaźniła
się ze sobą.
Odbyła się również wycieczka do Parku Narodowego Gór Stołowych i zwiedzanie Wrocławia, a gości zaproszono
do udziału w Dniu Europejskim w szkole.
Liceum jest jedyną szkołą we Wrocławiu organizującą tego typu spotkanie
z tak bogatym programem i liczbą gości
z siedmiu krajów Europy. Odwiedziło
nas 25 uczniów i 18 nauczycieli z dyrektorami. Goście spotkali się prezydentem
Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.
Dla Liceum Salezjańskiego organizacja spotkania dla tak wielu gości była
wielkim wyzwaniem, które zmobilizo-

ności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego.

cych w projekcie,
promocja regionu, turystyki górskiej
i budzenie świadomości ekologicznej
młodzieży. Uczniowie zgromadzą wiedzę

wało wszystkich uczniów i nauczycieli.
Młodzież włączyła się w śpiew chóru,
przygotowanie plakatów, gazetek, flag
oraz potraw. Wszystkie działania koordy-

Pierwszy zrealizowany przez szkołę
projekt Comenius w latach 2004-2007

o parkach narodowych w krajach partnerskich i zrobią badania nad różnorodnością

nowali nauczyciele.
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nowoczesna siäownia z przestrzeni
odnowy biologicznej

9 odnowa biologiczna: na 17 stanow
skach Ĉwiadczone sñ profesjonalne
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balneologii, hydroterapii, thalasso
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na ciaäo oraz masaĔe, refleksotera
pia twarzy i stóp

9 rehabilitacja: peäna oferta zabiegów
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