
Nazwa zadania:

WARSZTATY  EUROWEEK  FORMĄ  ROZWIJANIA  ZDOLNOŚCI
PRZYWÓDCZYCH,  INTERPERSONALNYCH  I  JĘZYKOWYCH
UCZNIÓW. 

Opis zadania:

Program  EuroWeek  jest  międzynarodowym  projektem,  który  ma  na  celu  rozwój
zdolności  intelektualnych,  przywództwa,  kreatywności,  komunikacji  oraz
umiejętności  interpersonalnych  u  uczestników  poprzez  stosowanie  różnorodnych
technik.  Językiem do  komukacji  jest  głównie  język  angielski.  Program obejmuje
5 bloków tematycznych: 
„Praca w grupie”,
„Europa- stosunki międzynarodowe”,
„Kierowanie”,
„Liderstwo”,
„Kultury świata”.

We wrześniu 2017 r.  45 uczniów klas szóstych i  siódmych SP nr 2 w Wieliczka,
szczególnie  aktywnych  w  społeczności  szkolnej  i  wykazujących  się  znajomością
języka  angielskiego  na  poziomie  zapewniającym komunikację  z  obcokrajowcami,
weźmie udział w warsztatach „Szkoła Liderów – EuroWeek” prowadzonych przez
Europejskie Forum Młodzieży. Podczas pięciodniowego pobytu w Kotlinie Kłodzkiej
będą ćwiczyć pod okiem wolontariuszy (native speakerów pochodzących z różnych
krajów)  w  języku  angielskim  swoje  zdolności  przywódcze,  autoprezentację  oraz
umiejętności  komunikacyjne  potrzebne  na  rynku  pracy  i  stanowiskach
kierowniczych.  Wezmą  także  udział  w  wycieczce  do  Kłodzka.  Kierownikiem
wycieczki  podobne  jak  w  latach  poprzednich,  będzie  nauczycielka  języka
angielskiego  w  SP  nr  2,  Pani  Aleksandra  Gacek,  a  opiekunami  nauczyciele
wyznaczeni przez Dyrektora szkoły. 
Następnie, ma początku października 2017 r., wolontariusze z Europejskiego Forum
Młodzieży zostaną zaproszeni do przeprowadzenia warsztatów uzupełniających dla
pozostałych uczniów klas 3-7 (ok. 400 dzieci), już na terenie Szkoły Podstawowej nr
2,  przy  pomocy uczniów wcześniej  przeszkolonych podczas  wyjazdu.  Uczniowie,
którzy brali udział w warsztatach EuroWeek, będą wspierać wolontariuszy nie tylko
podczas zajęć, ale także w trakcie pobytu w Wieliczce oprowadzając ich po mieście
i wskazując walory regionu.
Efektem  finalnym  ma  być  nagrodzenie  przedsiębiorczych  i  aktywnych  uczniów,
zmotywowanie ich do podejmowania roli liderów w lokalnej społeczności, a także
zachęcenie pozostałych uczniów do intensywniejszej pracy nad samorozwojem oraz
umiejętnościami językowymi.
Zaplanowanie działania to:

• organizacja  wyjazdu grupy 45 uczniów i  3 opiekunów na warsztaty Szkoła
Liderów – EuroWeek do Kotliny Kłodzkiej;



• zaproszenie i organizacja pobytu pięciu wolontariuszy w Wieliczce;
• przeprowadzenie na miejscu warsztatów dla pozostałych uczniów klas 3-7 SP

nr 2 w Wieliczce
• zakup  dwóch  rzutników  umożliwiających  wolontariuszom  przeprowadzenie

warsztatów w oparciu m.in. o prezentacje multimedialne. 


