Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi!
Zapraszamy Was do udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym „Poprawianie relacji
społecznych w szkole i poza nią”. Na realizację tego projektu nasza szkoła otrzymała grant
w wysokości 20.000 euro z Programu LLP Comenius. Projekt realizowany jest we współpracy
z naszymi szkołami partnerskimi:
•

Robert Gerwig – Shule z St. Georgen - Niemcy

•

Szűts József Általános Iskola z Kiskunhalas – Węgry

•

Základní škola Frenštát pod Radhoštěm - Czechy

•

Základná škola Ladce - Słowacja

Celem projektu jest poprawianie wzajemnych relacji wszystkich członków społeczności
szkolnej oraz nawiązanie współpracy: nauczyciel - uczeń – rodzic i poprawienie kontaktów
społecznych. Chcemy uświadomić naszym uczniom możliwości poprawy swojego życia,
zaoferować im udział w programach i imprezach wewnątrz i na zewnątrz społeczności
szkolnej, dzięki czemu ich rozwój społeczny może stać się bardziej skuteczny i jakościowo
lepszy. Współpraca nad różnymi zadaniami odbywać się będzie w mieszanych grupach
roboczych uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych. Ustanawianie wspólnych
celów będzie zmniejszać konflikty i problemy między dziećmi z różnych środowisk. Ponadto
chcemy stworzyć klimat motywujący do działania uczniów wycofanych i zamkniętych,
zwiększyć zaangażowanie uczniów w życie szkoły, stymulować postawy prospołeczne,
kształtować poczucie odpowiedzialności, wytrwałości, pokonywania trudności, rozwijać
umiejętności promowanie siebie, swojej klasy i swojej szkoły.
Realizacja projektu stwarza ogromną szansę dla naszej szkoły. Daje nam wszystkim: uczniom,
nauczycielom i rodzicom możliwość rozbudzenia poczucia tożsamości ze środowiskiem
szkolnym. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie nas wszystkich w ten Projekt. Szczególnie
oczekujemy zaangażowania rodziców naszych uczniów.
Drodzy Rodzice!
Wejdźcie na stronę naszego projektu – „www.marciniak.edu.pl/Comenius naszej szkole”
zapoznajcie się z planem projektu Comenius, z regulaminami konkursów. Zwróćcie się do
wychowawców klas Waszych dzieci i zaoferujcie im wsparcie i pomoc w realizacji projektu.
Stymulujcie Wasze dzieci do aktywności. Nie pozwólcie zmarnować szansy, jaką daje Wam

Projekt, szansy na kształtowanie Waszej szkoły. Zapraszamy do współpracy ze szkołą,
nauczycielami i uczniami oraz życzymy satysfakcji z efektów, jakie przyniosą Wasze działania.
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