
Warsztaty w ramach Projektu Erasmus+

W dniu 22.03.2022 odbyły się warsztaty w
ramach wymiany w projekcie Erasmus+.
Zajęcia dotyczyły ekologii i skupiały się
wokół zasady 5R - Refuse, Reduce,
Recycle, Rot i Reuse (odmawiaj,
ograniczaj się, segreguj śmieci, kompostuj
i użyj ponownie).

Uczestnicy warsztatów zajmowali się
wykonywaniem rozmaitych ozdób.

Wszystkie potrzebne do tego materiały, w
tym m.in puszki czy kartony, pochodziły z
odzysku, dzięki czemu otrzymały nowe
życie.

Udało mi się przeprowadzić kilka
wywiadów. Część z nich przeprowadziłam
po polsku, a część w języku angielskim.
Podczas rozmowy zapytałam uczestników
o ich odczucia wobec samych warsztatów,
Erasmusa czy porozumiewania się z
innymi. Przeprowadziłam też wywiad z
dwoma nauczycielkami uczestniczącymi w
wymianie.

Pierwszą osobą, z którą miałam okazję
porozmawiać, była Dominika.

- Hej. Mogę zadać Ci kilka pytań?
- Tak.
- Czy podobają Ci się dzisiejsze

warsztaty? A jak jest z
Erasmusem?

- Warsztaty mega mi się podobają.
jestem w 1 klasie i nie żałuję, że
dołączyłam do Erasmusa. Bardzo
mi się podoba i nie mogę się
doczekać kolejnej wymiany.

- Świetnie. Uczęszczasz do naszej
wspólnej szkoły. Na jakim profilu
jesteś? Jakie masz co do niego
odczucia?



- Chodzę do mat-geo-ang. Bardzo
lubię geografię, a matematyka
idzie mi dobrze. Angielski też.

- A jak z porozumiewaniem się z
innymi uczestnikami Erasmusa z
zagranicy?

- Nie mam z tym problemów.
- Bardzo dziękuję za wywiad!

Rozmowa była bardzo przyjemna.
Kolejnym rozmówcą był Konstanty, który
także zgodził się na udział w wywiadzie.

- Jakie masz odczucia wobec
warsztatów i Erasmusa?

- Jest lepiej niż na Ukrainie. Cieszę
się z Erasmusa. Mogę zdobyć tu
super doświadczenia i jest to dobra
okazja do nauki języków obcych.

- Pięknie. A do której klasy
chodzisz? Jesteś zadowolony?

- Chodzę do mat-geo-ang.
Matematyka i geografia idą mi
dobrze, trochę gorzej z angielskim.
Czasem ciężko się dogadać, ale
na ogół jest dobrze. W szkole jest
super, mam świetną klasę i bardzo
fajnych nauczycieli.

- Bardzo dziękuję za wywiad!

Ta rozmowa także była bardzo przyjemna.
Następnie miałam okazję porozmawiać z
Gabrysią, która także zgodziła się
odpowiedzieć na parę pytań.

- Z której klasy jesteś?
- 3PB.

- O, moja rówieśniczka. A co
sądzisz o warsztatach? I o samym
Erasmusie?

- Są bardzo ciekawe, a znajomi
super. Jest tutaj naprawdę fajnie.

- A czy jest to Twoja pierwsza
wymiana?

- Tak, i jest naprawdę spoko.
- Bardzo dziękuję za wywiad.

Następnie udało mi się przeprowadzić
pierwszy wywiad po angielsku. Moją
pierwszą rozmówczynią była bardzo miła
nauczycielka z Czech. Zgodziła się
opowiedzieć trochę o swoich odczuciach.

- Jak się Pani czuje w Polsce, w
Poznaniu?

- Bardzo komfortowo. Poznań jest
wspaniały, historyczna część
miasta jest ładna, ale też
nowoczesna część się rozwija.

- Dziękuję za te słowa. Jeśli mogę
wiedzieć, czego uczy Pani w
swojej szkole w Czechach?

- Uczę języka angielskiego,
wychowania fizycznego i języka
czeskiego.

- Bardzo dziękuję za wywiad!

Pani była bardzo wyrozumiała. Następnie
miałam okazję zadać parę pytań innej
osobie. Była to Vittoria.

- Która to Twoja wymiana?
- Pierwsza wymiana.
- A jak czujesz się w Poznaniu?
- Lubię to miasto, a w Polsce jest

dobrze.
- Bardzo dziękuję za wywiad!



Kolejnym moim rozmówcą był Alexandru.
- Jak czujesz się w naszej szkole?
- Jest to inne odczucie. Jest więcej

sal, a także dobra atmosfera.
- Dlaczego wybrałeś Erasmusa?
- Dla doświadczeń, podróży, nowych

przyjaciół, zobaczenia nowych
miejsc.

- Co sądzisz o Poznaniu i Polsce?
- Jest to piękny kraj, a także piękne

miasto.
- Czyli pewnie chciałbyś pojechać

na kolejną wymianę?
- Zdecydowanie.
- Bardzo dziękuję za wywiad!

Była to przyjemna rozmowa. Następnie
udało mi się porozmawiać z inną osobą,
którą była Paula.

- Jak się czujesz w naszej szkole?
- Bardzo komfortowo. Widzę, że

uczniowie mogą czuć się wolni.
- Tak. A dlaczego wybrałaś

Erasmusa?

- Żeby poprawić angielski i
odwiedzić nowe miejsca. Cieszę
się, że tu jestem.

- A co sądzisz o Poznaniu?
- Poznań jest bardzo piękny,

zrobiłam dużo zdjęć.
- A udało Ci się zjeść jakieś typowo

polskie danie?
- Tak, pierożki.
- Bardzo dziękuję za wywiad.

Rozmowa była ogromnie komfortowa i
bardzo przyjemnie mi się rozmawiało.
Paula wcześniejszego dnia zgubiła swój
portfel, ale na szczęście udało jej się go
odnaleźć.

Kolejną rozmówczynią była Nella.
- Jak się czujesz w naszej szkole?
- Szkoła jest piękna i urocza.
- A dlaczego wybrałaś Erasmusa?
- Żeby poznać nowych ludzi, nową

kulturę, nowe jedzenie i poprawić
swój angielski.

- A która jest to Twoja wymiana w
ramach Erasmusa?

- Pierwsza.
- A jak się czujesz w Polsce, w

Poznaniu?
- Polska jest piękna i Poznań teź.

Byliśmy dziś w rogalowym
muzeum.

- A udało Ci się zjeść jakieś polskie
danie?

- Tak, naleśniki i pierożki.
- Bardzo dziękuję za wywiad.

Nella była bardzo serdeczna i naprawdę
przyjemnie, miło i komfortowo mi się z nią
rozmawiało.

Moją ostatnią rozmówczynią tego dnia
była nauczycielka o imieniu Oana,
pochodząca z Rumunii.

- Co sądzi Pani o naszej szkole?
- Jest piękna i duża.
- Czy jest to Pani pierwsza wymiana

w ramach Erasmusa?



- Nie pierwsza.
- A co sądzi Pani o Poznaniu?
- Jest bardzo interesujący.
- Jadła Pani jakieś typowo polskie

danie?
- Tak, pierożki i rogale.
- Bardzo dziękuję za wywiad.

Pani Oana powiedziała mi też o tym, że
jedli także Chiroste, co po polsku można
czytać jako: kiroszki. Rozmowa z tą
nauczycielką była bardzo przyjemna. Pani
Oana była niezwykle cierpliwa i
wyrozumiała, szczególnie wtedy, kiedy
brakowało mi jakiegoś słowa, i była
gotowa zawsze pomóc. Byłam za to
ogromnie wdzięczna.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo
zadowoleni, powstały piękne prace.
Wszyscy służyli sobie wzajemną radą i
pomocą, a atmosfera była bardzo fajna.
Cieszę się, że miałam okazję
porozmawiać z niektórymi uczestnikami.
Szczególnie wywiady po angielsku były
wymagające, ale jestem bardzo
zadowolona, że mogłam je przeprowadzić.
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