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Projekt „Jedność w różnorodności” dobiega końca.
Za nami 6 miesięcy intensywnej pracy wspólnie ze
Szkołami Podstawowymi w Długiem i w Różycy. 

Mamy za sobą szereg działań, które dotarły do
szerokiego grona odbiorców. Skierowane były nie
tylko do uczniów, ale również do ich rodziców oraz
grona pedagogicznego.

Zakres i tematyka podjętych inicjatyw oraz
dostrzeżone efekty pozwalają nam wierzyć, że
założone cele zostały osiągnięte.

Krótkie podsumowanie 
projektu
Opis działań 
zrealizowanych                 
w czerwcu

Czerwiec był dla nas intensywnym czasem
podsumowań. Za nami cztery spotkania, które
pokazały, jak wiele trudu podjęli uczniowie 
i grona pedagogiczne obu szkół. 

Chcemy serdecznie podziękować p. Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Długiem - Joannie Jeżyna
oraz p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różycy -
Anecie Mrówce za ogromne zaangażowanie      
 w działania dla dobra szkolnej społeczności.
Szczególne słowo „Dziękujemy!” kierujemy
również do p. Aleksandry Balcerak – Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej      
 w Koluszkach za nieocenione wsparcie podczas
realizacji projektu.

czyli jak dzieci rozwijały umiejętności 
plastyczne i teatralne na rzecz rozwoju 
świadomości społecznej.

 Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 



20 czerwca w Szkole Podstawowej w Różycy odbył się
Przegląd Teatrów Profilaktycznych. 

Dzieci i młodzież zaprezentowały spektakle związane             
z tematem przewodnim naszego projektu. Ogromną wartość
stanowił fakt, że poruszały problematykę tolerancji                
 i wzajemnego zrozumienia z różnej perspektywy,
uświadamiając odbiorcom, że o tematach ważnych
społecznie można rozmawiać od najmłodszych lat.

Dodatkowo przyznano nagrody w konkursie plastycznym pn.
„Różni, ale równi”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-IV.
Prace mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy spotkania. 

Rozlosowaliśmy również prezenty dla rodziców, którzy
wzięli udział w warsztatach „Szkoła tolerancji”.

13 czerwca społeczność szkolna spotkała się, aby         
 w atmosferze wspólnego świętowania poznać efekty
pracy młodych twórców.

Podczas spotkania uczniów, ich rodziców i dziadków
oraz nauczycieli dzieci zaprezentowały przeplatające się
spektakle związane ściśle z tematem projektu. Śpiew,
taniec, ruch i słowo – wszystkie te elementy stworzyły
spójną całość. Wierzymy, że praca dzieci stała się
powodem do refleksji dla wszystkich oglądających.

Przedstawienia zostały przygotowane przez 12-
osobowe zespoły (z klas I-III oraz z klas IV-VIII).
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami za
włożony trud i zaangażowanie.

Święto szkoły uświetniło również rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pn. „Różni, ale równi”. Wzięli    
 w nim udział uczniowie z klas I-IV. Prace mogli obejrzeć
wszyscy zgromadzeni, ponieważ ozdobiły miejsce
spotkania.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
24 czerwca w Szkole Podstawowej w Długiem
odbyło się spotkanie upowszechniające -
podsumowanie projektu "Jedność                  
 w różnorodności". 

Uczestniczyła w niej społeczność szkolna:
uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz
zaproszeni goście: p. Antoni Tomczyk, Radny,
Honorowy Obywatel Koluszek i Przyjaciel Szkoły
w Długiem, p. Aleksandra Balcerak - Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej           
 w Koluszkach oraz p. Joanna Kruś, 
 Podinspektor Referatu Edukacji i Informacji,
Urząd Miejski      w Koluszkach.

Prezes Fundacji IRIS, Magdalena Bednarek,
opowiedziała zgromadzonym gościom o idei
projektu, jego celach oraz podjętych działaniach.

Całe spotkanie przebiegło w rodzinnej
atmosferze dzięki staraniom p. Joanny Jeżyny -
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Długiem.
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