Współpraca międzynarodowa

Na początku lat dziewięćdziesiątych Szkoła Podstawowa Nr 3 współorganizowała
międzynarodową konferencję dla nauczycieli z Dolnej Saksonii, której celem było nawiązanie
wzajemnych kontaktów nauczycieli i szkół „ponad granicami”.
W

1996

roku

po

odbytym

w

Krzyżowej

spotkaniu

nawiązano

pierwsze

międzynarodowe kontakty z leżącą w Dolnej Saksonii szkołą – Schulzentrum Saterland.
Rok później, dzięki wielkiemu wsparciu inicjatywy wymian przez Dyrektora Zbigniewa
Ziółkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej rozpoczęła jako pierwsza w
gminie międzynarodową współpracę młodzieży. Każda wymiana składa się z dwóch
tygodniowych etapów: w Polsce (w październiku) i w Niemczech (w maju). Najpierw nasi
uczniowie goszczą przyjaciół z Niemiec, a następnie w drugim etapie odwiedzają poznanych
wcześniej w Polsce niemieckich przyjaciół. W październiku 1997 roku młodzież naszej szkoły
gościła po raz pierwszy uczniów niemieckiej szkoły, zaś w maju 1998 roku uczestniczyła w
programie wymiany w Saterlandzie, gdzie była goszczona przez niemiecką młodzież.
Program wymiany realizowany był przez naszą szkołę systematycznie, aż do
wprowadzenia reformy oświaty, która zmieniła strukturę szkolnictwa, przez co nasi uczniowie
nie spełniali wymaganego kryterium wieku. Wymiana zainicjowany w naszej szkole
realizowana jest w dalszym ciągu, już przez ponad 17 lat, przez gimnazja z naszej gminy
(Środa Śląska, Ciechów, Szczepanów, Rakoszyce). Dotychczas w tym projekcie uczestniczyło
prawie 700 uczniów. Wielu z uczniów bioracych udział w projekcie nawiązane podczas
wymiany przyjaźnie pielęgnuje i utrzymuje przez lata na płaszczyźnie prywatnej.
Już 2 lata później, w 1999 roku, Szkoła Podstawowa Nr 3 podpisała z Schulzentrum
Saterland Umowę Szkół Partnerskich.
*

Współpraca z niemieckimi partnerami przyczyniła się między innymi do powstania w

naszej szkole laboratorium językowego – sala 20 - (podobne laboratoria posiadają także
gimnazja w Środzie i Ciechowie.
Niezwykle istotne jest także to, iż uczniowie naszej szkoły maja możliwość nauki
dwóch języków nowożytnych: nie tylko angielskiego, ale też niemieckiego.
Zawiązana już na samym początku przyjaźń pomiędzy nauczycielami owocuje i jest ważnym
elementem życia naszej szkoły.
* W czerwcu 2005, 2006 i w 2008 roku odbyły się na terenie szkoły koncerty
młodzieżowego zespołu muzycznego z Schulzentrum Saterland, zespołu, który także
koncertował na rynku, w ramach obchodów Dni Środy Śląskiej.

* W lipcu 2005 i w lipcu 2006 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w
wyjeździe

kształceniowym

do

Saterlandu,

gdzie

poznawała

dolnosaksoński

system

kształcenia. Niemieccy nauczyciele odbyli szkolenie u nas w 2007 roku.
* Nasza szkoła jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku rozpoczęła w 1999 roku,
współpracę ze szkołami niemieckimi i czeskimi w ramach programu UE – SokoratesComenius. Najpierw była to szkoła w czeskiej Trebovej, a następnie we Vlasim.
* Od 2004 roku uczniowie naszej szkoły prowadzili wymianę
korespondencji z uczniami z czeskiego miasta Vlasim.
* Od początku X roku 2008 rozpoczęta została współpraca oraz wymiana
korespondencji pomiędzy uczniami i nauczycielami naszej szkoły, a szkołą
w północnej części Anglii w Whitburn.
* Naszą szkołę odwiedzają regularnie grupy dorosłych, goszczące w Polsce, w ramach
studyjnych pobytów kształceniowych Bildungswerk Saterland.
* W 2008 roku zainicjowano realizację wspólnego projektu „Marko Polo ” przez Szkołę
Podstawową Nr 3 w Środzie i Schulzentrum Saterland.
* Od 2012 roku nasza szkoła ponownie rozpoczęła projekt regularnej wymiany uczniów
z Schulzentrum Saterland (Dolna Saksonia).
* W latach 2011 - 2013 nasza szkoła uczestniczy wraz z innymi organizacjami z naszego
miasta w projekcie UE Comenius Regio wraz z gminą partnerską Saterland. Tematem
projektu jest „Prewencja od początku...”.
W 2007 roku przyznano Gminie Środa Śląska Nagrodę Komisji Środowiska, Rolnictwa

oraz Spraw Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Dyplom Europy”,
za osiągnięcia w dziedzinie współpracy pomiędzy gminami Saterland i Środa Śląska. Z
pewnością nasza szkoła miała tutaj swój mały udział w zdobyciu tego ważnego
europejskiego wyróżnienia, poprzez nieustanne inicjowanie wielu nowych szkolnych i
także pozaszkolnych projektów.
W maju 2013 roku wystartował projekt wymiany uczniów z ukraińską
szkołą w Kamionce Burskiej.
Wieloletnia już współpraca międzynarodowa wpisała się na stałe w kalendarz naszej
szkoły.
Nasi uczniowie mają możliwość poznawania nowych przyjaciół z często odległych miejsc.
Poznawanie to, to także „uczenie się od siebie” i budowanie przekonania, że Europa uda
nam się
wspólnie, a nawiązywane nowe kontakty i przyjaźnie są tak samo ważne dla wszystkich
partnerów.
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