Wizyta partnerów z Anglii z projektu Comenius Regio
Radom, 25-28.XI.2013

W dniach 25-28.XI.2013 gościła w Radomiu delegacja brytyjska z regionu Sefton, który
w ramach partnerskiej współpracy realizuje z gminą Radom projekt Comenius Regio „NEW
SKILLS: Learning for success”. W skład konsorcjum radomskiego wszedł Wydział Edukacji,
Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (reprezentowany przez
Katedrę Pedagogiki i Psychologii). W realizacji projektu, z ramienia KPiP, uczestniczą
prof. Anna Zamkowska, dr Barbara Skałbania oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot.
Partnerską uczelnią wyższą z Wielkiej Brytanii jest Uniwersytet Johna Moore’a w Liverpoolu.
W ramach wizyty w Radomiu gościliśmy przedstawicieli władz oświatowych regionu Sefton
i tamtejszych szkół podstawowych.
Podczas pierwszego dnia wizyty zorganizowano w murach UTH seminarium robocze,
będące okazją do prezentacji wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu,
zarówno po stronie brytyjskiej jak i polskiej. Omówiono także zadania na najbliższe dwa lata
oraz doświadczenia zebrane podczas realizacji poprzedniego wspólnego projektu. Goście
z Anglii mogli zwiedzić Bibliotekę UTH oraz spotkać się z władzami i studentami Wydziału
Filologiczno-Pedagogicznego.

Następnego dnia delegacja gościła w PSP nr 17, gdzie mogli zapoznać się z pracą
nauczycieli i porozmawiać z uczniami. Omówiono także zakres celów projektu, propozycje
działań skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, różnice między specyfiką obu
regionów, szczególnie w kwestii problemów społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz
formy współpracy z uczniami i ich rodzicami.
Goście mieli także okazję spotkać się w gmachu Urzędy Miejskiego z wiceprezydentem
Radomia, Ryszardem Fałkiem oraz przedstawicielami Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu.
Spotkanie służyło prezentacji specyfiki funkcjonowania systemów edukacyjnych, działań
edukacyjnych podejmowych przez Gminę Radom, szczególnie projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską.
Zwieńczeniem wizyty roboczej w Radomiu było spotkanie w murach Miejskiego Domu
Kultury im. Heleny Stadnickiej, gdzie goście mogli uczestniczyć w popołudniowych zajęciach
edukacyjnych, m.in. próbie Orkiestry Dętej Grandioso. Zaangażowanie kierownictwa i kadry,

różnorodność propozycji działań oferowanych przez MDK zrobiły ogromne wrażenie na
gościach z Anglii.
Projekt „NEW SKILLS: Learning for success” będzie realizowany w ciągu następnych
2 lat. Kierowany jest do rodzin z regionów o trudnej sytuacji materialnej, głównie
spowodowanej wysoką stopą bezrobocia. Ma umożliwić rodzicom oraz dzieciom doskonalenie
swoich podstawowych umiejętności poprzez specjalnie przygotowany program oparty na
technologii

informacyjnej.

Program

TI zostanie

stworzony

i

wdrożony

wspólnie

z uniwersytetami, zarówno polskim jak i angielskim, kształcącymi nauczycieli, dzięki czemu
przyszli nauczyciele będą mogli podczas studiów zrozumieć znaczenie włączania rodziców
w proces edukacji. Program będzie bazował na doświadczeniach i wiedzy nauczycieli –
praktyków z obu regionów tak by dopasować go potrzeb społeczności lokalnej Radomia
i Sefton.

Podczas

realizacji

projektu

również

nauczyciele

będą

mogli

uczestniczyć

w programie praktyk zawodowych.
Wizyta robocza partnerów z Wielkiej Brytanii w Polsce była bardzo intensywna, ale
także owocna. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie również rozwijała się prężnie
w przyszłości, a zadania podejmowane w ramach projektu rzeczywiście przyczynią się
pozytywnie do poprawy funkcjonowania systemu oświaty w obu regionach oraz poprawy
sytuacji społecznej uczniów i ich rodzin. Międzynarodowa współpraca może wpłynąć
pozytywnie na rozwój i wymianę doświadczeń naukowych między Uniwersytetami w Radomiu
i Liverpoolu. Liczymy, że zarówno polskie i brytyjskie konsorcja będą także w przyszłości
korzystały z własnych doświadczeń i wzajemnie wspierały się w sprawnym i efektywnym
wypełnianiu zadań edukacyjnych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

