
 

 

Młodzież z Piramowicza zakończyła swoją kolejną przygodę z międzynarodowym projektem  

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie właśnie podsumowuje 

międzynarodowy projekt dofinansowany z programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

w wysokości 198 tys. zł. W ramach projektu przeprowadzono wymianę międzynarodową z Włochami, 

w której uczestniczyło 40 uczniów i 5 nauczycieli z ZSO w Augustowie. Wszystko po to, aby uczyć się 

od siebie nawzajem i wymieniać doświadczenia. 

Program POWER- Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów daje możliwość 

pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskich na edukację i rozwój umiejętności młodych ludzi, 

które przygotowują ich do lepszego startu w dorosłe życie. POWER wspiera inicjatywy 

międzynarodowe, które młodym ludziom dają szansę edukacji szkolnej za granicą. Dzięki temu 

młodzież ma okazję na poszerzenie swoich horyzontów, podniesienie umiejętności posługiwania się 

językiem obcym, doświadczenie przebywania z rówieśnikami z innych krajów, poznawanie innej 

kultury. Dla wielu uczniów to także możliwość pierwszego w życiu wyjazdu za granicę – w dodatku za 

darmo, ponieważ projekty w 100% dofinansowane są ze środków unijnych. ZSO w Augustowie 



inwestuje w swoją młodzież i stara się wykorzystywać szanse na pozyskiwanie dotacji, które dają 

możliwość uczniom uczestnictwa w międzynarodowym projekcie. 

Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia była nauczycielka języka angielskiego 

w ZSO w Augustowie Joanna Ostapowicz. Nieoceniony wkład w realizację mobilności uczniów włożyły 

nauczycielki ZSO: Pani Agnieszka Polakowska (geografia i wychowanie fizyczne), Pani Dorota 

Kołodziejska, Pani Anna Marsella (język angielski) oraz Pani Bożena Gałaś (matematyka). Projekt nie 

odbyłby się bez zaangażowania i ogromnego wsparcia dyrektor ZSO w Augustowie, Anny Sus-Cilulko, 

która od początku bardzo entuzjastycznie podchodziła do pomysłu organizacji wymiany 

międzynarodowej dla uczniów. 

 

Projekt „Wspólne europejskie uczenie się” (Common European Learning) miał na celu wprowadzić do 

codziennej pracy ZSO w Augustowie oraz CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI 

w Brescia, we Włoszech innowacyjne metody uczenia się, ponieważ głównym celem projektu było 

rozwijanie umiejętności kluczowych u uczniów, w szczególności umiejętności uczenia się –przede 

wszystkim języków obcych: angielskiego i włoskiego oraz poznanie swoich systemów nauczania.  

Projekt bez wątpienia był doskonałą okazją do zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości, 

które nauczyły  młodzież dialogu międzykulturowego i współpracy z rówieśnikami z innego kraju. 

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane, pozyskane środki finansowe dobrze wykorzystane, 

a młodzież spisała się na medal i zdobyła wiele cennych doświadczeń. „Projekt wymiany 

międzynarodowej to duże wyzwanie i bardzo odpowiedzialna praca, jednak widząc radość i nowe 

umiejętności u młodzieży, wiem, że było warto się starać.” – podsumowuje pani Joanna Ostapowicz. 



 



 



 



 

Wrażenia młodzieży z udziału w projekcie: 

Amelia, Julia, Aga: 

Wspólna podróż przede wszystkim zbliżyła nas do siebie. Co więcej, zwiedziłyśmy potężnie piękne 

miejsca, które wyglądały, jak na zdjęciach w internecie. Wszystkie "zakochałyśmy się" we Włoszech 

i chciałybyśmy tam kiedyś wrócić. Projekt złamał w nas również barierę językową, bo mogłyśmy 

dogadać się z naszymi partnerami tylko po angielsku. Projekt zdecydowanie poszerzył naszą wiedzę 

o świecie, mogłyśmy zaobserwować, jak wygląda życie w innym kraju niż Polska. Przygotowane 

atrakcje, zajęcia i wyjazdy dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń, nowych znajomości i uczyniły 

bardziej świadomymi Europejkami. 

Julka, Paulina, Natalia: 

Projekt był niesamowitym przeżyciem, poznaliśmy naprawdę świetnych ludzi, którzy przyjęli nas 

z wielką otwartością oraz cudowną włoską kulturę. W szczególności docenić trzeba osobliwość 

włoskiej kuchni. Ogromnym zaskoczeniem dla nas była także ilość pięknych krajobrazów, niezwykłe 

góry i jeziora. 

Kinga: 

Projekt był dla mnie niezapomnianym przeżyciem! Od zawsze uwielbiałam podróże i związane z nimi 

możliwości poznania kultury innego państwa. Zdecydowanie było to możliwe we Włoszech! Oprócz 

tego byliśmy w kilku szkołach oraz kilku miastach - od gór po jeziora - co pozwoliło na poznanie 

nowych ludzi oraz podziwianie wspaniałych widoków. Tę cudowną przygodę zapamiętam na wiele 

lat... 



Kinga: 

Ogółem cały wyjazd bardzo mi się podobał, zarówno czas zorganizowany, jak i czas wolny. Wiele się 

dowiedziałam o kulturze włoskiej i zobaczyłam naprawdę przecudowną architekturę, krajobrazy 

i ludzi. Bardzo, bardzo się cieszę, że pojechałam, wspomnienia będą niezapomniane,  a drugi taki 

cudowny wyjazd się nie powtórzy. 

Michał: 

Dzięki wyjazdowi poznałem kulturę Włochów oraz funkcjonowanie włoskich szkół. Była to również 

świetna okazja do praktyki języka angielskiego, jak i poznania ciekawych osób. 

Natalia: 

Projekt był wspaniałą przygodą, którą z pewnością zapamiętam na całe życie   Przede wszystkim 

nawiązałam liczne znajomości zarówno z ludźmi z projektu z Bresci, jak i z naszej szkoły, kontakt 

utrzymujemy do dzisiaj. Dzięki projektowi mogłam zobaczyć na własne oczy jak bardzo różnorodna 

jest Lombardia- region gór, jezior i lasów, co było wspaniałym doświadczeniem 

Karolina, Iza: 

Zdecydowanie przełamałam barierę w porozumiewaniu się w języku angielskim. Poznałam nowe 

metody nauki, kulturę Włoch. Spróbowałam nowych potraw, których na co dzień nie mam szansy 

kosztować. Zaskoczyli mnie bardzo ludzie - byli bardzo przyjaźni i życzliwi. Myślę, że taki projekt jest 

super przeżyciem! Jest fajną szansą na zawarcie nowych przyjaźni, uczenia się języka angielskiego 

w praktyce i poznania kultur innych państw!  

Krystian, Kuba, Kacper: 

Podczas całego wyjazdu na pewno nauczyliśmy się tego, że nie warto poddawać się, nawet jeśli nie 

jest się mistrzem w języku angielskim. Trzeba dążyć do postawionego sobie celu. Kolejną rzeczą, 

którą wynieśliśmy z projektu jest większa odwaga, a przy tym mniejsza bariera językowa, która 

z każdą naszą rozmową po angielsku zmniejszała się.  Zaskoczyła nas otwartość naszych kolegów, 

których poznaliśmy podczas wyjazdu. Podobało nam się w nich to, że nie bali się złych reakcji innych 

i otwarcie nawiązywali nowe kontakty z innymi uczestnikami. Oni po prostu byli sobą – pełni energii 

i dobrego humoru każdego dnia. Z pewnością było warto wziąć udział w projekcie - to jedno z naszych 

najlepszych wydarzeń w życiu. Cały projekt pomógł nam otworzyć się na komunikację z innymi 

w języku angielskim. Poznaliśmy wiele ciekawych osób, których na pewno długo będziemy pamiętać. 

Dowiedzieliśmy się mnóstwo o życiu, historii i kulturze Włochów i oczywiście mogliśmy skosztować 

ich regionalnych przysmaków. 

Patryk: 

Nauczyłem się wiele o kulturze kraju partnerskiego oraz ich stylu życia. Poznałem wiele słów w języku 

włoskim. Pozytywnie zaskoczyło mnie zaangażowanie ludzi w projekt. Uważam, że jak najbardziej 

warto uczestniczyć w takim projekcie, ponieważ dzięki niemu poznałem wiele wspaniałych osób, 

z którymi chcę dalej utrzymywać kontakt. 

 

 


