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[partnerstwo]: Wspólne góry – wspólna jazda
W dniach 12-14.12.2018 w miejscowo?ci Szklarska Por?ba odby?o si? ostatnie ju? ,
podsumowuj?ce spotkanie uczestników projektu „Wspólne góry – wspólna jazda”, podczas
którego grupa 30 uczniów ze Szko?y Podstawowej nr 5 w Jaworze oraz 30 uczniów Szko?y
Podstawowej z Turnowa wraz z opiekunami aktywnie sp?dza?a czas, poznawa?a kultur? oraz
j?zyk s?siadów, a tak?e nawi?zywa?a nowe znajomo?ci. G?ównym celem tego spotkania by?o
szkolenie dzieci z zakresu narciarstwa biegowego , które odbywa?o si? na jakuszyckich trasach.
Uczestnicy projektu pod okiem wykwalifikowanej kadry mieli mo?liwo?? zapoznania si? z ró?nymi
rodzajami kroków stosowanymi w narciarstwie klasycznym a tak?e zapoznania si? z regu?ami i
zasadami poruszania si? po trasach biegowych. Poza tym uczestnicy projektu wybrali si? wspólnie
na wycieczk? do Wodospadu Szklarka, który w zimowej scenerii wygl?da? bardzo imponuj?co. W
ostatnim dniu projektu odby?y si? zaj?cia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy
KPN w Szklarskiej Por?bie. W trakcie wizyty zwiedzaj?cy poznali ?wiat przyrody o?ywionej i
nieo?ywionej polskiej i czeskiej strony gór oraz zapoznali si? z tematyk? wielostronnego wp?ywu
cz?owieka na góry oraz ochrony przyrody. Dzieci ch?tnie uczestniczy?y we wszystkich zaj?ciach
nabywaj?c jednocze?nie nowe umiej?tno?ci.
Na podsumowanie projektu wszystkim uczestnikom zosta? zaprezentowany film, nakr?cony
podczas 5-cio dniowego kursu rowerowego, który przedstawia? przebieg projektu i refleksje
uczestników. Wszyscy uczniowie otrzymali na pami?tk? film na p?ytach DVD.
Szko?a Podstawowa 5 w Jaworze-operator projektu wspó?pracuje ze Szko?? Podstawow? w
Turnovie ju? ponad 10 lat.Razem obie szko?y organizowa?y ró?ne przygraniczne dzia?ania,
wzajemnie zaprasza?y si? na uroczysto?ci szkolne oraz przygotowywa?y i realizowa?y ró?ne
projekty transgraniczne, w ramach POWT RCz-RP , m.in. kursy ekologiczne, kursy z narciarstwa
zjazdowego i snowboardu w, kursy narciarstwa biegowego , kurs rowerowy, sportów wodnych,
sp?ywy kajakowe itp. Wymiana dzieci mi?dzy szko?ami w Jaworze i Turnovie dzi?ki nawi?zanym w
ich trakcie znajomo?ciami i kontaktami doprowadza do rozszerzenia wspó?pracy w obszarze
organizacji wspólnych zaj?? sportowych, dzia?a? i konkursów.
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