
          

 

Forgotten jobs and crafts - a video blog project 
 

Okres realizacji projektu : 01-09-2018  --  30-06-2021 

Partnerzy w projekcie: 

 Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu – szkoła koordynująca projekt                                                                        

 Scoala Nicolae Iorga w Ploiesti, Rumunia                                       

www.scoalanicolaeiorga.ro 

 OU „Otec Paisii” w Stefan Karadja, Bułgaria                                    

 

 Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis w Randazzo, Włochy   

www.icdeamicisrandazzo.it 

 

 

                      
 

Tematem projektu europejskiego są ginące zawody  i tradycyjne rzemiosło. W 

związku z pandemią Covid-19 i niemożliwością zrealizowania zadań 

projektowych okres  działań przedłużono do 30.06.2021r.  

Szkoła Podstawowa nr 8 współpracuje ze szkołami podstawowymi we 

Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Uczniowie poznają ginące zawody i rzemiosło, 

biorą udział w warsztatach, poszerzają swoją wiedzę na temat dziedzictwa 

kulturowego krajów partnerskich, doskonalą swoje umiejętności w posługiwaniu 

się językiem angielskim. W trakcie współpracy odbędą się wizyty w szkołach 

partnerskich, a uczniowie biorący w nich udział będą mieli możliwość nie tylko 

poznać kulturę, tradycje, brać udział w zajęciach w szkole, ale przede wszystkim 

używać języka angielskiego w autentycznych życiowych sytuacjach. 

http://www.scoalanicolaeiorga.ro/
http://www.icdeamicisrandazzo.it/


Szkoła Podstawowa nr 8 jest szkołą koordynującą ten projekt i gospodarzami 

pierwszego spotkania projektowego w listopadzie 2018 roku. Kolejne spotkania 

projektowe zaplanowane są w maju 2019 roku w szkole w Bułgarii i w 

październiku 2019 roku w szkole w Rumunii. Podsumowanie działań w 

projekcie odbędzie się w trakcie ostatniego spotkania projektowego w maju 

2020 roku we Włoszech. W każdym spotkaniu projektowym uczestniczy czworo 

uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami projektu. Niestety ostatnie 

spotkanie, ze względu na pandemię, odbyło się tylko wirtualnie. Dzięki 

platformie Zoom uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, odbyły się 

warsztaty, prezentacje i konkursy. 

Działania w projekcie, relacje z wizyt roboczych w szkołach partnerskich oraz 

końcowe rezultaty są dostępne na stronie Facebook projektu: 

https://www.facebook.com/Forgotten-jobs-project-493849687785584  

Kluczowe rezultaty projektu to: 

- książka z przepisami kucharskimi – 8 przepisów tradycyjnych dań z Polski, 

Bułgarii, Rumunii i Włoch zawierająca zdjęcia i instrukcje powstałe podczas 

warsztatów kulinarnych 

- plany lekcji z pomysłami na atrakcyjne lekcje tematycznie związane z 

ginącymi zawodami i rzemiosłem 

- fiszki do nauki języka angielskiego zawierające zdjęcia zrobione przez 

uczniów podczas wizyt partnerskich 

- dwie różne ulotki zawierające zdjęcia i informacje dotyczące miejsc 

promujących tradycyjne rzemiosło i zawody w poznanych krajach partnerskich 

szkół 

- dwa różnej wielkości kalendarze na rok 2022 ze zdjęciami powstałymi podczas 

mobilności; zdjęcia pokazują słynne, charakterystyczne miejsca z każdego 

partnerskiego kraju oraz tradycyjnych rzemieślników i ludzi związanych z 

ginącymi zawodami. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mYUWgx6vX80EIWoroy-gNv-Xfu-

DDM-z?usp=sharing  

Dzięki projektowi Erasmus+ powstała w naszej szkole pracownia do zajęć 

technicznych, która przez kolejne lata będzie służyła całej społeczności 

uczniowskiej. 

https://www.facebook.com/Forgotten-jobs-project-493849687785584
https://drive.google.com/drive/folders/1mYUWgx6vX80EIWoroy-gNv-Xfu-DDM-z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mYUWgx6vX80EIWoroy-gNv-Xfu-DDM-z?usp=sharing

