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Programy FRSE:
Uczenie si? przez ca?e ?ycie
M?odzie? w dzia?aniu
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Erasmus
Leonardo da Vinci
Grundtvig
Wizyty Studyjne
Wizyty przygotowawcze LLP
Program Operacyjny Kapita?
Akcja 1. M?odzie? dla Europy
WYMIANY, INICJATYWY, DEMOKRACJA
Udzia? w projektach realizowanych w ramach tej akcji ma zach?ci? m?odych ludzi do budowania poczucia
?wiadomego i aktywnego obywatelstwa, wspó?udzia?u w ró?nego rodzaju aktywno?ciach i rozwoju kreatywno?ci
poprzez udzia? w wymianach m?odych ludzi z ró?nych krajów, inicjatywach grup m?odzie?owych czy te? ró?nego
rodzaju projektach skupionych wokó? problemu demokracji.
Projekt trwa od 6 sierpnia 2013 r. do 24 wrze?nia 2013 r.
Jego zadaniem jest rozwijanie kreatywno?ci uczniów poprzez uczestnictwo w projekcie z innymi m?odymi lud?mi
z ?otwy. Odb?d? si? warsztaty: teatralny, fotograficzny, ceramiczny.
W efekcie ko?cowym projektu powstanie przedstawienie teatralne na temat wybranej wspólnej historii Polski oraz

?otwy.

Warsztaty ceramiczne w fabryce porcelany Vecpiebalgas.

Lista osób bior?cych udzia? w projekcie:

1. Korszu? Marcin ucze? klasy II A
2. Joanna Dycz uczennica klasy II E
3. Joanna Tarasiewicz uczennica klasy II E
4. Or?owska Magdalena uczennica klasy II D
5. Sienkiewicz Julia uczennica klasy II D
6. Jarz?bska Diana uczennica klasy II F
7. Gniedziejko Izabela uczennica klasy II F
8. Sienkiewicz Micha? Andrzej ucze? klasy I B
9. Dawid ?ukowski ucze? klasy II E

10. ?yskawa Patrycja uczennica klasy I B
11. Blusiewicz Marta uczennica klasy I B
12. Tarasiewicz Micha? ucze? klasy II E
Partnerzy projektu:
- Vecpiebalgas Local Municipality - ?otwa
- Miasto Suwa?ki

Galeria zdj??: Let's make a new Legend!
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