RAPORT Z WIZYTY ZSE W BUŁGARII W RAMACH PROJEKTU CHEERS (Comenius)
W okresie od 31 maja do 7 czerwca 2013r. zespół projektu CHEERS zebrał się po raz kolejny. Tym
razem gościła nas bułgarska szkoła w mieście Burgas nad Morzem Czarnym. W wyjeździe wzięła
udział grupa uczniów (Asia Grzegorczyk z kl. 2g T i Artur Kurza z kl. 3f T) i nauczycieli (pani Dyrektor,
Anna Niczyporuk oraz nauczycielka języka angielskiego, Marta Żamojda i nauczycielka wiedzy o
kulturze, Katarzyna Wołkowycka).
Pobyt w Burgas i jego okolicach dał nam szansę podziwiać bogactwo bułgarskiej przyrody. Wciąż
jesteśmy pod wrażeniem widoków, jakich dostarczyły nam góry, rzeka Ropotamo, rezerwat Lilli
wodnych i centrum obserwacji ptaków Poda. Zwiedziliśmy również dwa miasta, perły starożytnej
architektury – Sozopol i Nesseber. Podczas jednej z wycieczek nasi gospodarze zabrali nas do wioski
Bulgari, gdzie wzięliśmy udział w festiwalu tańca ognia. Tańcząc z lokalną społecznością i słuchając
magnetycznej bułgarskiej muzyki, podziwialiśmy bogactwo folkloru naszych partnerów. Niesamowite
wrażenie wywarł tam na nas tajemniczy taniec na rozżarzonych węglach. Kolejnym etapem naszej
wizyty w Bułgarii była kopalnia soli morskiej w miejscowości Primorsko, gdzie podczas wykładu
zapoznaliśmy się z tradycyjnymi technikami pozyskiwania soli. Uwiadomiło nam to, że ekologiczne
sposoby pracy nie zmieniły się tutaj od stuleci.
Ponadto w ramach działań dydaktycznych zorganizowaliśmy konferencję, w trakcie której uczniowie
zaangażowani w projekt zaprezentowali nam ekologiczne aspekty sytuacji w ich krajach. Poruszone
zostały takie zagadnienia jak segregacja śmieci czy alternatywne źródła energii. Nauczyciele z Bułgarii
pokazali nam instalację „zielone technologie”, którą wykorzystują na zajęciach ze swoimi uczniami
podczas zajęć klubu odnawialnych źródeł energii.
Pracując na warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli z Polski, uczniowie wspólnie stworzyli
rzeźbę z materiałów z recyklingu (plastikowych butelek i gazet). Przesłaniem tego symbolicznego
dzieła miało być uświadomienie uczniom, że ludzkie możliwości są nieskończone, kiedy wszyscy
dokładamy wysiłku, aby chronić Ziemię.

Wizyta w Bułgarii pozwoliła zarówno uczniom jak i nauczycielom nawiązać przyjaźnie z uczestnikami
projektu z innych krajów partnerskich. Kontakty te umożliwiły nam doskonalenie naszej znajomości
języka angielskiego oraz umożliwiły pracę w międzynarodowej grupie.
Dziękujemy, Bułgario, za Twoją gościnność.
Marta Żamojda,
Koordynator projektu CHEERS

