
Współpraca polsko-ukraińska 

 W sierpniu 2015 roku Małgorzata Marciniak – nauczycielka języka rosyjskiego w ZSO               

w Nasielsku uczestniczyła w warsztatach „ Swatka, czyli spotkanie nauczycieli z Polski i z Ukrainy 

chcących rozpocząć współpracę międzynarodową” organizowanych w Warszawie przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji.  Na  w/w szkoleniu przedstawione zostały systemy edukacji w Polsce i na 

Ukrainie, omówiono planowanie i przygotowanie projektu międzynarodowej współpracy szkół, 

praktyczne aspekty organizacji wymian młodzieżowych,  podano źródła finansowania polsko-

ukraińskich projektów edukacyjnych. Najważniejszym jednak aspektem szkolenia byłą możliwość 

nawiązania znajomości z przedstawicielami szkół ukraińskich, przybyłych z najróżniejszych  regionów 

tego kraju. 

  Udało nam się znaleźć szkołę partnerską!!!  Od września 2015 roku Publiczne Gimnazjum przy 

ZSP  w Nasielsku nawiązało współpracę z ukraińską szkołą  o nazwie Максимiвський НВК 

Кременчуцькоi районноi ради, mieszczącej się w obwodzie połtawskim, nad Dnieprem. 

Na czym polega współpraca i jakie są oczekiwane wyniki? 

 Przedstawiciele szkół partnerskich, tj .Małgorzata Marciniak i Вадим Пилипенко, 

rozpropagowali w swoich placówkach idee wymiany młodzieży, zachęcili uczniów do udziału              

w projekcie, wybrali grupę osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, a sami 

przystąpili do tworzenia projektu edukacyjnego w celu złożenia go w Narodowym Centrum Kultury, 

bądź w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla pozyskania środków finansowych niezbędnych                      

do realizacji wymiany. 

 Tworzenie projektu jest w toku, jednak niektóre jego cele już zostały zrealizowane.  

 Po pierwsze  - poznać kraj z którymi chcemy współpracować. 

 Wraz z uczniami ZSO został opracowany i przedstawiony program artystyczny, pt. „Ukraina – 

nasz sąsiad, nasz przyjaciel” 28 października w szkole rozbrzmiewała ukraińska muzyka, recytowano 

wiersze, uczniowie pięknie przedstawiali elementy kultury naszych wschodnich sąsiadów (symbole 

narodowe, zwyczaje świąteczne, kulinaria, ciekawostki). Aulę udekorowano w barwy flag Polski                  

i Ukrainy w celu podkreślenia chęci współpracy.  Ponad godzinny program spotkał się z uznaniem 

widzów, gdyż nagrodzili artystów gromkimi brawami. 

 W grudniu podobny program artystyczny przedstawiono w naszej szkole partnerskiej                 

na Ukrainie.  Młodzież opowiadała o polskiej kuchni, tradycjach i obyczajach. Dziewczęta tańczyły 

Krakowiaka. 

 Po drugie – poznać osoby z którymi chcemy współpracować. 

 Dzięki możliwościom technicznym uczniowie szkół partnerskich mogli się nie tylko zobaczyć 

na zdjęciach, ale również usłyszeć i uczestniczyć w wideokonferencji. Odbyła się ona 18 grudnia                    

i trwała od 10.20 to 11.30. Tematem przewodnim było wzajemne poznanie swoich imion, 

zainteresowań, a także z racji przygotowań do  Świąt Bożego Narodzenia rozmowa o sposobie ich 

obchodzenia . Uczniowie z początku lekko zdenerwowani, szybko nawiązali kontakt z rówieśnikami. 

Wspólne śpiewanie kolęd  oraz pokaz bit-boksu rozładowały stres. Czekamy na kolejne spotkanie. 



 Wspólne poznanie się niosło za sobą ogromne emocje. Za pośrednictwem nauczycieli 

uczniowie wymienili się swoimi danymi i nawiązali znajomości poprzez portal Facebook. W wieczór 

po konferencji  wśród znajomych  uczestników spotkania przybywało mnóstwo ukraińskich nazwisk.  

Mogli się w końcu poznać osobiście. Kolejna rozmowa będzie już miała charakter przyjacielski.                  

Nikt nie będzie anonimowy. 

 Po trzecie – poznać język, którym posługują się osoby, z którymi chcemy współpracować. 

 Ten punkt jest dopiero w fazie realizacji. Przygotowujemy się do lekcji języka polskiego i 

ukraińskiego, która odbędzie się również w ramach wideokonferencji. 

Małgorzata Marciniak 

 

 

 

 


