
R.E.S.P.E.C.T.
Respectful European 
Schools Persue 
Equality and Cultural 
Tolerance

Projekt dofinansowany z programu Erasmus + 
Akcja 2 
Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół



Polska -
Publiczne 
Gimnazjum 
Nr 1 w Birczy 
oraz:

Islandia - Vik

Grecja - Kato 
Achaia

Niemcy - Wörth

Gmina Bircza

Finlandia -
Helsinki

Hiszpania Gran 
Canaria -
Valsequillo

Nadleśnictwo 
Bircza



Termin realizacji: 
1 września 2016 r. -
31 sierpnia 2018 r. 

Budżet - 20 825 EUR

Cele projektu:

Wprowadzenie młodzieży do tematyki różnorodności i tolerancji. Projekt to szeroko 
rozumiana edukacja antydyskryminacyjna, równościowa i międzykulturowa.

Pobudzenie do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk np.
przemocy w szkole, które miały i mają miejsce nie tylko w Polsce, ale również w
innych krajach Europy.



Zaplanowane 
działania

- międzynarodowe spotkania projektowe,

- działania związane z uczeniem 
się/nauczaniem/szkoleniami:

● dzielenie się rezultatami na platformie 
eTwinning,

● opracowanie ankiet dotyczących wszelkich 
przejawów przemocy w szkole,

● stworzenie filmu przedstawiającego 
najważniejsze działania,

● prowadzenie bloga,

● opracowanie “Dekalogu etycznego”



Pierwsze 
międzynarodowe 
spotkanie 
nauczycieli

Vik/ Islandia - 11.10.2016 - 16.10.2016

Ustalono terminy i przebieg zadań na kolejne 
miesiące oraz podpisano porozumienie 
określające działania obowiązkowe dla 
każdego z partnerów 



Podpisanie 
porozumienia 
między 
partnerami
Vikurskoli/ Islandia

14 października 2016 r.



Czas na zwiedzanie…..



Nasze zadania do realizacji w listopadzie 
i w grudniu

wykonanie prezentacji PP - co ciekawego w naszym regionie można pokazać 
kolegom z zagranicy,

stworzenie logo projektu (w każdej szkole),

głosowanie i wybór logo projektu,

stworzenie mapy Europy z zaznaczeniem miejsc położenia szkół 
partnerskich,

przygotowanie kartek świątecznych, które zostaną wysłane pocztą 
tradycyjną,

opracowanie wyników ankiet, które zostaną przeprowadzone w szkole, 
wyciągnięcie wniosków



Dziękujemy za uwagę
Barbara Kropieniewicz

b_krop@interia.pl

Tamara Ryzner

tamararyzner@interia.pl
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