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„Z historią przez pokolenia”
Związki Litwy i Polski dawniej i dziś
- na tropach dialogu międzykulturowego
w czasie i w przestrzeni

Temat:

Uczestnikami będzie 20 uczniów w wieku 15-17 lat (po dziesięć z każdej szkoły, w tym
4 niepełnosprawnych).
Zajęcia będą prowadzone metodą gry symulacyjnej „Podróże w czasie i przestrzeni – na tropach
dialogu międzykulturowego”. Uczestnicy wcielą się w role czterech ekip załogi wehikułu czasu, którym
będą odwiedzać miejsca w Wilnie związane ze wspólną historią i kulturą Litwy i Polski. Odbędą
wycieczkę programową do Raseiniai i Troków. Raporty w formie prac artystycznych „Dzienniki
pokładowe z podróży w czasie i przestrzeni” tworzone będą przez uczestników w czterech grupach
międzynarodowych: plakat, prezentacja, obraz, instalacja lub rzeźba (inspirowana „Inwokacją”), i dla
młodego Europejczyka -przewodnik po Wilnie oraz mapa rowerowa po Raseiniai.
Równolegle będą uczyć się Inwokacji: Polacy po litewsku, Litwini po polsku. Pod kierunkiem
młodzieży niepełnosprawnej zorganizują dla środowiska Turniej gier dawnych a na zakończenie Mecz
przyjaźni w koszykówkę, połączony z podsumowaniem,
prezentacją raportu projektu oraz
poczęstunkiem: „Zdrowa kuchnia obojga narodów.”
Podczas pobytu na Litwie(8 dni) ,młodzież weźmie udział w wizytach studyjnych i warsztatach,
które przybliżą funkcjonowanie państw przed i po wstąpieniu do struktur europejskich, stworzy
i upowszechni informacje inspirujące współpracę kulturalną i wzajemne zrozumienie ,wypracuje
płaszczyzny dalszej wymiany szkolnej.
Projekt wymiany uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie oraz z Saltinio Vidurine
Mokykla z Raseniai realizowany będzie w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Strona litewska dodatkowo będzie pomagać przy pokonywaniu bariery językowej ze
środowiskiem (projekt zrealizujemy na Litwie a językiem roboczym przedsięwzięcia jest j.angielski).
Wszystkie działania objęte projektem realizowane będą razem przez obie grupy. W czasie realizacji zadań
projektu uczniowie będą pracować wspólnie w mieszanych grupach polsko-litewskich. Przez 8 dni
projektu będą ciągle razem. Na zakończenie projektu zaplanowana zostanie dalsza współpraca.
Nauczą się pracy, w grupach międzynarodowych, wśród rówieśników i dla środowiska a także
pozyskiwać informacje od ludzi starszych na temat gier dawnych oraz potraw narodowych a następnie
zaprezentują je dla środowiska.
Podczas działań przewidziane są następujące metody pracy: warsztaty, prezentacja, gra
symulacyjna, wycieczka, wizyta studyjna.
Przez sześć dni w Wilnie i przez dwa dni na wycieczce programowej w Raseiniai wystąpia cztery
części programowe:
1) zajęcia z zaproszonymi gośćmi (interaktywny wykład i warsztaty),
2) kolejne części gry symulacyjnej przygotowującej do stworzenia: „Dzienników pokładowych
z podróży w czasie i przestrzeni”,
3) zajęcia promujące zdrowie i kulturę krajów( gry i warsztaty),
4) wspólne działania warsztatowe: artystyczne i literackie.
Wszystkie metody i działania projektu nakierowane są na wspieranie pozaformalnego uczenia się
i rozwoju młodzieży. Uczestnicy spotkają się z osobami zajmującymi się tematyką europejską
i samorządową (w Wilnie Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki, w Raseiniai Rada Miasta). Dzięki
temu zdobędą wiedzę na temat wspólnych działań obu państw w Unii Europejskiej oraz tolerancji
i zrozumienia dla różnorodności – poznają zasady na których oparty jest dialog międzykulturowy.
Uczestnicy poszerzą swoje wiadomości na temat tradycji etnicznych m.in. poprzez spotkanie z twórcą
ludowym oraz przygotowanie posiłku „Zdrowe jedzenie z kuchni obojga narodów”. Jako elementy służące
poprawie kondycji fizycznej przygotowane i przeprowadzone zostaną (również pod kierunkiem
młodzieży niepełnosprawnej) Turniej gier dawnych oraz Mecz przyjaźni w koszykówkę.
Uczniowie z poszczególnych szkół przed rozpoczęciem projektu wstępnie przemyślą koncepcje prac
w czasie wymiany (tworzenie filmów, prezentacji, instalacji, obrazów, rzeźby, map – przewodników).
EWALUACJA PROJEKTU:
Ostatniego dnia pobytu zostanie przeprowadzona ewaluacja i zakończenie projektu.
Zostaną przeprowadzone ankiety wśród uczestników, młodzież wspólnie wykona plakaty
ewaluacyjne i podsumuje projekt.
W swoich szkołach dokonają ewaluacji i przeprowadzą końcową telekonferencję podsumowującą
przy zastosowaniu łączy internetowych.
Zorganizują dla społeczeństwa wystawę prac artystycznych, w lokalnej prasie oraz na stronach
internetowych szkół ukażą się artykuły promujące dialog międzykulturowy Litwy i Polski. Doświadczenia
w formie publikacji „Dzienników pokładowych z podróży w czasie i przestrzeni” przekażą do szkół
i placówek kultury w swoich miastach jako przykład dobrej praktyki.
Opublikowane zostaną w prasie lokalnej efekty pracy – zdjęcia, sprawozdanie z działań.
Przedstawimy prezentację multimedialną, wystawę fotografii w szkolnej galerii, zaprezentujemy
plakaty oraz instalację na forum szkoły;
Umieścimy efekty działań na stronie internetowej szkoły.
Rozpowszechnienie folderu przewodnika turystycznego po Raseniai oraz mapy rowerowej wśród
młodzieży szkół miasta oraz zamieszczenie go na stronie internetowej obu szkół partnerskich;

Młodzież II LO uczestnicząca w projekcie

Michał Machul:
Cześć! Nazywam się Michał Machul i mam 17 lat. Mieszkam
w niewielkiej miejscowości – Jeziorzany. Jestem bardzo nieśmiały,
ponieważ denerwuję się, gdy spotykam nowych ludzi. Interesuję się
książkami i sztuką. Wolny czas spędzam z przyjaciółmi.
Dziwne zdjęcie? Często biorę udział w szkolnych przedstawieniach.
Kocham teatr. Jestem dobry w recytacji i... W nauce! Tak, jestem
niezwykle skomplikowaną osobą.
Hi! I am Michał Machul. I'm seventeen years old. I live in small village – Jeziorzany.
I'm very shy, because I'm stressed, when I meet new people. I'm interested in books
and art. I spend my free time with friends.
Strange photo? I always take part in school performance. I love theatre. I am good at
recitating and… learning! Yes… I am very complicated person. Moreover… I am very romantic man. ☺

Aleksandra Humeniuk:
Osiemnaście lat temu urodziłam się z biglami w ręku. Szaleńczo
wtargnęły w głąb mej duszy, aczkolwiek pozostawiły miejsce dla klasy
językowo-europejskiej, w której uczę się języków takich jak: migowy,
łacina, greka, niemiecki
i mowy delfinów. Marzę o romansie
z Hendrix'em i Caravaggio. Fascynują mnie aborygeńskie abstrakcje
malarskie i taneczne. W przyszłości osiedlę się w Stonehenge.
Eighteen years ago I was born with earwires in my hand. They distractedly broke into
my soul although they left place to language-european class in which I learn: sign
language, Latin, Greek, German, Hebrew and dolphin's speak. I'm dreaming about
romance with Hendrix and Caravaggio. I'm fascinated with aboriginal painting and
dance abstractions. In the future I will settle in Stonehenge.

Weronika Karpińska:
Mam osiemnaście lat, od dziesięciu hoduję włosy (na głowie),
szukając sensu życia. Chodzę do klasy językowo-europejskiej.
Uczę się języków takich jak: migowy, łacina, greka, niemiecki
i mowy delfinów. Moją pasją (oprócz włosów) jest indywidualne
pływanie synchroniczne. Zdolności nadprzyrodzone: moonwalk,
znajomość 97 chorałów gregoriańskich i „Dance Macabre”.
I'm eighteen years old, since ten years I have grown my hair (on my head),
looking for point of existence. I attend to language-european class and I learn: sign language, Latin, Greek,
German, Hebrew and dolphin's speak. My passion (apart from hair) is individual synchronistic swimming.
Supernatural abilities: moonwalk, knowledge of 97 Gregorian's chorales and 'Dance Macabre'.

Tomasz Ostrowski:
Trudno o sobie mówić ale co mi tam. Nazywam się Tomek jestem
wesołym miłym spontanicznym optymistą. Uwielbiającym grę
na gitarze, oraz każdy rodzaj sportu.
It`s hard to talk about myself but I try. My name is Tomek, I`m jolly, nice,
spontaneous
optimist. I love playing guitar and each kind of sport.

Monika Rola:
Cześć! Nazywam się Monika. Mieszkam w małej miejscowości –
Firleju. Znajduje się on w pobliżu jeziora. Mam 16 lat i uczęszczam do
matematycznej klasy. Śpiewam od 10 roku życia, a także gram na
gitarze i chodzę do szkoły muzycznej. Uwielbiam rock. Czasem piszę
wiersze. Jestem bardzo towarzyska i nikt nie może się ze mną nudzić.
Hi! My name is Monika. I live in a small village – Firlej. It is located near the lake.
I am 16 and I attend to mathematic class. I sing since I was 10. I also play guitar and
attend the music school. I love rock music. Sometimes I write poems. I’m very
sociable person and nobody can bored with me.

Maciej Boncławek:
Nazywam się Maciek. Mam prawie 18 lat. W wolnym czasie robię
wiele różnych rzeczy takich jak granie na gitarze, ASG (Air soft guns)
i malowanie figurek. Oczywiście muzyka jest bardzo ważnym
czynnikiem w moim życiu. Uwielbiam słuchać klasycznego metalu
(Metallica, Iron Maiden itp.) i bluesa. Wiem, że nie jest to zbyt
oczywista kombinacja. Moją drugą miłością, po muzyce i gitarze, są
tropikalne zwierzęta. Obecnie hoduję dwa ptaszniki, mrówki i żółwia.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej po prostu zapytaj.
My name is Maciek. I’m almost 18. In my free time I do many different things such
as playing guitar, ASG (Air soft guns) and painting miniatures. Of course music is
very important factor of my life. I love listening classical metal music (Metallica,
Iron Maiden etc.) and blues. I know that isn’t very obvious combination. My second
love after music & guitar are tropical animals. Currently I’m raising two tarantulas, ants and turtle. If you want to
know more just ask me.

Dawid Lahutta:
Nazywam się Dawid Lahutta. Jestem uczniem II LO w Lubartowie. Mam
pozytywne nastawienie do świata. Jestem osobą szczerą i otwartą - łatwo
nawiązuje znajomości, tym bardziej, że uwielbiam kontakt z ludźmi. Mam
różnorodne zainteresowania - podróże, film, muzyka i gry RPG (ale te
prawdziwe, nie komputerowe). Ponadto jestem osobą towarzyską i każdą
wolną chwilę staram spędzać ze znajomymi.
My name is Dawid Lahutta. I am apprentice of II LO in Lubartów. I have positive world’s
attitude. I am frank and upfront person. I strike up an acquaintance with people very easy,
because I love contact with people. I have various interests – travels, films, music, RPG
(real RPG, not computer version). Moreover I am sociable person and I am trying to spend my free time with my
friends.

Barbara Osior:
Nazywam się Basia. Mam 17 lat. Jestem osobą wesołą
i sympatyczną. Chodzę do klasy 2 o profilu humanistycznym.
Interesuję się wszystkim wokoło. Lubię słuchać muzyki każdego
rodzaju i czytać książki.
I’m Basia and I’m 17. People say that I’m nice and cheerful. I attend the second
class in the High School. My class has a humanistic profile. I’m interested in
everything around me. I like listening music and reading books.

Patrycja Gryglicka:
Nazywam się Patrycja. Pochodzę z małej miejscowości Firlej położonej
nad jeziorem o tej samej nazwie. Mam 17 lat i uczęszczam do klasy
matematycznej II LO w Lubartowie. Już od małego bardzo lubiłam
rysować i zostało mi to do dzisiaj. Po lekcjach uczęszczam na dodatkowe
zajęcia z rysunku.
My name is Patrycja. I come from small village, Firlej. It is located near the lake Firlej.
I am 17 and I attend to mathematic class in Lubartów. When I was young, I was
interested in art and today I am still painting. After school I attend to art lessons.

Bartosz Wołowik:
Nazywam się Bartosz Wołowik i mieszkam w Lubartowie. Mam 17 lat
i uczęszczam do II Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu
matematyczno – fizycznym. Moje hobby to fantastyka oraz pokazy
„tańca z ogniem”.
My name is Bartosz Wołowik and I live in Lubartów. I'm 17 and I attend to high school
to a science class. My hobby is fantasy and fireshow.

Harmonogram wymiany:
30.05.2009:
Przyjazd uczestników i spotkanie organizacyjne Omówienie celów i założeń projektu.
Przedstawienie programu pobytu.
Popołudnie: Zapoznanie się z uczestnikami.
Mini kurs języka, ustalenie języka do komunikacji międzynarodowej uczestników projektu
Wieczór: Zajęcia integracyjne. Spacer po Wilnie. Praca w grupach pod kątem przygotowania
plakatów ”Impresje Wileńskie”
31.05.2009
Przedpołudnie: Wizyta w Uniwersytecie Wileńskim: europeistyka w ramach różnych wydziałów
Popołudnie: Zwiedzanie Starówki Wileńskiej /zabytków wspólnej historii/.
Wieczór: Praca w grupach podsumowująca wiedzę o wspólnej historii Polski i Litwy – młodzież
ze zdjęć oraz informacji zdobytych podczas wędrówki po mieście stworzy prezentację
multimedialną.
01.06.2009
Przedpołudnie: Spotkanie z Parlamentarzystą Wileńskim. Wizyta w Parlamencie Litewskim.
Popołudnie: Wizyta w Pałacu Prezydenckim
Wieczór: Stworzenie przewodnika po Wilnie dla młodego Europejczyka – praca nad folderem.
02.06.2009
Przedpołudnie: Wykład przewodnika na temat związków Mickiewicza z Wilnem.
Ustalenie Szlaku Mickiewiczowskiego.
Popołudnie: Wędrówka szlakiem pamiątek po „Wieszczu”.
Wieczór: Tworzenie obrazu, instalacji lub rzeźby inspirowanych Inwokacją z ”Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza. Nauka piosenek M. Grechuty powstałych na podstawie tekstów Mickiewicza.
03.06.2009
Przedpołudnie :Ciąg dalszy działań artystycznych, inspirowanych „Inwokacją”.
Popołudnie: Grupy samodzielnie odwiedzą miejsca związane z twórczością A. Mickiewicza m.in.
Ostrą Bramę, Klasztor Bazylianów. szkicowanie tych miejsc.
Wieczór: Nauka piosenek M. Grechuty powstałych na podstawie tekstów Mickiewicza. Nauka
”Inwokacji”- Polacy po litewsku, Litwini po polsku
04.06.2009
Przedpołudnie: Tworzenie raportu „Dzienniki pokładowe z podróży w czasie i w przestrzeni”.
Popołudnie: Wycieczka do Rasieiniai. w drodze odwiedzą, Zamek w Trokach związany
z historią Litwy. Szkicowanie drugiej stolicy Litwy .
Raseiniai, wycieczka rowerowa po mieście i okolicy. Spotkanie z twórcą ludowym.
Wieczór: Stworzenie przewodnika turystycznego dla młodego Europejczyka po Rasieiniai
i okolicach oraz mapy rowerowej.
05.06.2009
Przedpołudnie: Spotkanie z radnym miejskim.
Spotkanie w szkole litewskiej. Rozegranie turnieju gier dawnych oraz meczu przyjaźni w piłkę
koszykową w grupach mieszanych.
Popołudnie i wieczór: Praca w grupach, zespołowe przygotowanie posiłku “zdrowe jedzenie
z kuchni obojga narodów”.
06.06.2009
Przedpołudnie: Opracowanie i przedstawienie rezultatów. Spotkanie z przedstawicielami miasta
Raseiniai.
Zaplanowanie przyszłych działań.
Popołudnie: Ewaluacja i zakończenie projektu

