
Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W SZKOLE WŁOSKIEJ 

 

               W dniach od 27 do 31 października 2008r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Lubszy, 

czyli pani Anna Arendarska, pani Brygida Walczak  oraz pan Edward Morcinek odwiedzili szkołę 

włoską  Istituto Comprensivo Senigallia Nord- Mercantini, mieszczącą się w Senigallii i okolicach. 

W skład tej instytucji wchodzą między innymi 4 szkoły podstawowe. Najliczniejsza z nich znajduje 

się w centrum miasta przy ulicy Via Puccini, pozostałe w dzielnicach Cesano, Cesanella oraz 

Scapezzano. 

               Na pierwszą wizytę roboczą w ramach  naszego projektu „Uczymy się zdrowo żyć w 

Europie”  przybyli przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich czyli z Berry Hill Primary School 

oraz Littledean Church of England School  ( szkoły angielskiej ), Ekbergaskolan ( szkoła szwedzka 

), Mehmet Akİf Ersoy İlköğretİm Okulu ( szkoła turecka ),Eglaines Pamatskola ( szkoła łotewska ). 

Cały zespół stanowiło ponad 20 osób ( razem z pracownikami szkoły wloskiej ). Na oficjalne 

spotkani przybyli także przedstawiciele urzędu miasta.   

                Przywitania były bardzo żywiołowe i serdeczne. W każdej placówce śpiewano piosenki w 

języku angielskim, w jednej z nich dzieci zagrały na fletach w innej zatańczyły układy nowoczesne, 

w jeszcze innej przedstawiały się w języku angielskim. Dzieci włoskie są radosne i odważne, 

chętnie odpowiadały na pytania : „What's your name?” ( Jak masz na imię?) czy „How old are 

you?” ( Ile masz lat ?). 

               Edukacja szkolna rozpoczyna się już od 6. roku życia. Klasy liczą trochę powyżej 

dwadzieścioro dzieci, a nauczycielowi podczas lekcji towarzyszy asystent i pomaga uczniom 

rozwiązywać zadania. Każde miasto włoskie wybiera kolory i fasony mundurków szkolnych. W 

Senigallii obowiązują niebieskie w kratkę dla chłopców i czerwone w kratkę dla dziewcząt. Szkoły, 

które zwiedziliśmy mają odmienną architekturę niż nasze polskie. Centralne pomieszczenie w 

każdej z nich  ma kształt atrium –  jakie znajdowało się w starożytnych domach rzymskich. 

Dookoła niego znajdują się korytarze i wejścia do klas. Wnętrza są kolorowe, bogato wyposażone 

w zabawki i pomoce naukowe. Ściany klas i korytarzy ozdabiają prace plastyczne uczniów. 

Zaskoczyła nas również duża ilość gazetek informacyjnych, pisanych odręcznie, a służących jako 

utrwalenie bieżącego materiału ( np. działania matematyczne, odmiany wyrazów w języku 

włoskim, nazwy miesięcy, itp.). Podczas wizyt w szkołach włoskich mieliśmy okazję zajrzeć do 

dzienników nauczycieli, które są  jednak odmienne od polskich. Każdy nauczyciel ma dwa 

dzienniki: w jednym zapisuje dane ucznia, tematy lekcji i obecności, a w drugim osiągnięcia ucznia. 

Skala ocen jest nieco zbliżona do naszej : 0 = Ottimo ( najwyższa ocena ), dalej D = Distinto, B = 

Buono, S = Sufficiente i najniższa, która oznacza niedostateczny to NS = Non Sufficiente.        

Na pożegnanie z uczniami poczęstowaliśmy ich polskim słodyczami, które bardzo im smakowały. 

                Przedstawiciele szkół, biorących udział w projekcie, zostali także zaproszeni do wizyty w 

ratuszu miejskim, gdzie przywitał nas radny, członek komisji do spraw turystyki i opowiadał o 

Senigallii. Jest to miasto, które jest ważnym ośrodkiem turystycznym, gdyż leży nad Morzem 

Adraityckim. Zamieszkuje je ponad 40 tys. mieszkańców. Tam urodził się papież Pius IX. Podczas 

tego spotkania, mieliśmy możliwość zwiedzenia dwóch ważnych sal, w których odbywają się 

narady z Burmistrzem. Ratusz, jak i wiele innych zabytkowych budowli w tym mieście, jest 

przykładem XVI wiecznej architektury.   

                 Podczas pierwszego spotkania partnerskiego ustaliliśmy daty kolejnych wizyt oraz 

zadania, jakie mają być wykonane do ferii. Przede wszystkim szkoły mają wymienić się 

pierwszymi przepisami do naszej książki kucharskiej: na zdrową zupę oraz zdrowe ciasteczka. 

Ponadto pan Edward Morcinek zobowiązał się do założenia i prowadzenie strony internetowej dla 

celów projektu ( www.comenius.cba.pl ), na której będziemy umieszczać materiały dotyczące 

projektu. W naszej szkole odbył się już Dzień Włoski i odpisaliśmy na listy, przesłane nam ze 

szkoły w Berry Hill w Wielkiej Brytanii. Przygotowujemy się również do wysłania kart ze 

świątecznymi życzeniami oraz czekamy na listy ze szkoły włoskiej Cesanello. 

                  Pragniemy, aby każdy uczeń w naszej szkole znalazł swoje miejsce w projekcie, biorąc 

udział w różnorodnych aktywnościach podejmowanych przez szkołę. Tak było między innymi 

http://www.comenius.cba.pl/


podczas  Dnia Włoskiego, który odbył się 13 listopada. Na ten dzień każda klasa przygotowała 

występ oraz gazetkę tematyczną o Włoszech ( np. o piłce nożnej, makaronie, przyrodzie, o 

zabytkach Watykanu ). Klasa 1. przygotowała wielką mapę Włoch, klasa 2. - przedstawienie o 

Pinokiu, klasa 4 – przybliżyła nam ogólnie kraj i znakomicie zaśpiewała „ Zupa Romana” po 

włosku. Klasa 5. przedstawiła  prezentację o Wenecji w programie Power Point, przedstawiciele 

klasy 6. odegrali krótką scenkę – dialog Romea i Julii, a także pomagali przy serwowaniu pizzy, bez 

której nie mógłby się odbyć Dzień Włoski. Uczniowie brali udział w konkursach na makietę 

Coloseum i wieży w Pizie, na nosy Pinokia i maski weneckie. 

                    Nasz projekt „Uczymy się zdrowo żyć w Europie” będzie prowadzony do czerwca 

2010 roku. Czeka nas jeszcze wiele pracy i wiele radości. 

Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do odwiedzenia naszej szkolnej strony 

www.splubsza.eu oraz www.comenius.cba.pl, gdzie umieszczone są informacje o działaniach 

naszej szkoły i szkół partnerskich. 

 

 

B. Walczak, A. Arendarska, E. Morcinek 

Lubsza, listopad 2008r.   
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