
CELEBRATING FOOD 
 
 

Jednym z ostatnich mini 
projektów jest „Kalendarz świat i 
potraw” charakterystycznych dla 
krajów szkół partnerskich.  

Opracowaniem graficznym     
i przygotowaniem tego kalendarza 
zajmują się nauczyciele naszej 
szkoły. 

 Każda za szkół partnerskich 
wybrała święta, przygotowała 
przepisy tradycyjnych potraw, 
sfotografowała proces przygotowania 
wybranych potraw.  

W kalendarzu znajdą się 
nazwy świąt, zdjęcie jednej 
charakterystycznej dla danego święta 
potrawy oraz krótka charakterystyka 
potraw. 

Wszystkie potrawy i przepisy 
przygotowane przez naszych 
partnerów zostały umieszczone na 
stronie internetowej projektu „Food 
For Thought”. Zainteresowanych 
zapraszamy na kulinarną wędrówkę 
po różnych regionach Europy.  
http://www.scuolerignanoincisa.it/f
oodforthought.htm 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Niniejszy projekt został zrealizowany 

przy wsparciu finansowym Wspólnoty 

Europejskiej w ramach programu 

Socrates-Comenius. 
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TEMAT PROJEKTU 

„Pokarm dla Umysłu” 
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O PROJEKCIE 
 

Z początkiem roku szkolnego 
2008/2009 nasza szkoła przystąpiła 
do realizacji trzeciego projektu 
zatytułowanego  „Food For Thought” 
– „Pokarm dla umysłu” - w ramach 
programu Socrates Comenius.  
Projekt ten zakończymy w bieżącym 
roku, w czerwcu 2010. 

 
 
NASZE DOKONANIA 
 
   W ramach realizacji projektu m.in.: 
porównywaliśmy warunki klimatyczne 
w naszych krajach, uprawialiśmy 
warzywa w szkolnym ogródku             
i przygotowaliśmy zdrowe posiłki z 
pielęgnowanych przez naszych 
uczniów warzyw, stworzyliśmy  
obrazkowy słownik terminów 
związanych z pogodą, wielojęzyczny 
słownik zwrotów i terminów 
grzecznościowych. W ramach prac 
nad ostatnim mini projektem powstał 
przewodnik „Dzień z życia 
Europejskiego dziecka” a dzięki 
zaangażowaniu pań kucharek,  pani 
świetliczanki i uczniów kół językowych 
powstał „Przewodnik po szkolnej 
stołówce”. 

 Ponadto, poznawaliśmy kulturę    i 
system edukacyjny krajów 
partnerskich z różnych regionów 
Europy. 
 
CO PRZED NAMI? 

 
Przed nauczycielami naszej szkoły 

poważne zadanie – przygotowanie 
„Kalendarza świat i potraw” na 
następny rok szkolny - 2010/ 2011        

z charakterystycznymi dla każdego z 
krajów partnerskich daniami. 

Ponadto panie wuefistki 
przeprowadzą wśród społeczności 
szkolnej ankietę dotyczącą 
uprawianych przez uczniów dyscyplin 
sportowych oraz przygotują 
przewodnik „Sport europejskich 
dzieci”. 

Ostatni mini projekt „Healthy life 
style” bardzo poważnie traktuje o 
zdrowym odżywianiu i rozsądnym 
spędzaniu wolnego czasu. 

 
 
 Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI? 
 
   Dzięki projektowi uczniowie mieli 
okazję do odkrywania, poznawania i 
dzielenia się informacjami o jedzeniu, 
klimacie, tradycjach każdego z krajów 
partnerskich oraz sposobach 
spędzania wolnego czasu wśród 
uczniów. 
   Mamy również nadzieję, że przy 
okazji realizacji projektu uczniowie 
naszej szkoły dowiedzieli się wielu 
interesujących faktów na temat krajów 
partnerskich.  

Uczniowie jednej z klas czwartych 
w styczniu rozpoczęli wymianę listów 
elektronicznych z uczniami angielskiej 
szkoły w Bath. 

 Planujemy także zorganizowanie 
konferencji przy użyciu Internetu. 

   Innym celem, który przyświecał 
realizacji projektu jest wymiana 
doświadczeń przez nauczycieli oraz 
dyrektorów pracujących w szkołach 
partnerskich. 
 
 
 

KORZYŚCI DLA CAŁEJ 
SPOŁECZNOŚCI  
 

Mamy nadzieję, że projekt 
„Pokarm Dla Umysłu” przyniósł 
korzyść nie tylko szkołom, ale także 
lokalnym społecznościom. Gdy 
uczniowie zrozumieją ważność 
zagadnień związanych z produkcją 
oraz przygotowywaniem jedzenia, gdy 
przekonają się o konieczności 
zdrowego odżywiania i uprawiania 
sportu, ich wiedza przeniknie do 
rodzin, lokalnych i regionalnych 
społeczności i pozwoli im stworzyć 
zdrowszą generację zdrowszych 
Europejczyków. 

    

SPOTKANIE W TÁRGOVIŞTE  
 
    W dniach 3-6 marca 2010 roku w 
miejscowości Trágovişte w Rumunii 
odbyło się ostatnie spotkanie robocze 
nauczycieli i koordynatorów szkolnych 
projektów. W szkole MATEI 
BASARAB spotkało się dwudziestu 
dziewięciu nauczycieli w dziewięciu 
krajów Europy i Azji. 

 
Naszą szkołę na spotkaniu 

reprezentowali: dyrektor szkoły         
p. Dariusz Rompca oraz dwie 
nauczycielki języka angielskiego -     
p. Dominika Lebiecka oraz p. Natalia 
Sierocka - Kuliś. 

Oficjalną wizytę w szkole „Matei 
Basarab” rozpoczęto przywitaniem 
chlebem i solą. Następnie młodsi 
uczniowie zaprezentowali ludowe 
rumuńskie tańce a starsi - skecz. 

Elementem każdej wizyty jest 
prezentacja pozostałych szkół 
partnerskich. 

Po części oficjalnej nauczyciele 
udali się do wyznaczonych klas na 
lekcję języka angielskiego i 
odpowiadali na pytania uczniów 
dotyczące szkoły, codziennego życia 
uczniów, ulubionych sportów i zabaw 
uczniów i elementów kultury polskiej. 

 

 
Po spotkaniu z uczniami 

nauczyciele przystąpili do pracy nad 
projektem. Zakończono trzy mini 
projekty: ‘Klimat’, ‘Obiad z własnego 
ogródka’ i „Celebrujmy posiłki”. 

Dopracowano szczegóły mini 
projektu „Kalendarz świąt i posiłków”, 
który przedstawia wybrane święta 
każdego kraju oraz towarzyszące im 
charakterystyczne potrawy. 

Ponadto omówiono szczegóły 
mini projektu „Zdrowy styl życia”. 

Ustalono plan wizyty studyjnej 
dyrektorów w walijskiej szkole i wizyty 
kończącej projekt, która odbędzie się 
w angielskiej szkole. 

D.L. 


