
„READY, STEADY, GO TO 2020!”. 

Międzynarodowe zmagania sportowe uczniów  

SP w Kraczkowej w ramach projektu Erasmus+. 
 

 

 

 

W dniach 9 do 16 listopada 2018 roku uczniowie i nauczyciele SP w Kraczkowej wzięli 

udział w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Erasmus+ „Ready, Steady, Go to 

2020!”. Jest to kolejna edycja programu, w którym uczestniczy nasza szkoła. Obecny projekt 

będzie realizowany w latach 2018 – 2020 i biorą w nim udział szkoły z kilku europejskich 

krajów: Grecji, Litwy, Hiszpanii, Francji oraz Włoch. 

Tym razem założenia projektu mają na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży, a także włączanie w tą aktywność uczniów z niepełnosprawnością. 

Poprzednia edycja, która odbywała się w latach 2014-2016 dotyczyła zagadnień z zakresu 

szeroko pojętej ochrony środowiska. Dzieci zajmowały się m.in. tematami z zakresu 

segregacji odpadów, zdrowej żywności czy elektrowni wiatrowych. 

Dzięki uczestniczeniu w programach wymiany międzynarodowej nauczyciele poznają nowe 

metody pracy, które wykorzystują później w swojej pracy, dzieci natomiast stają się bardziej 

otwarte na nowe doświadczenia, aktywnie uczestniczą w zajęciach, poznają kraje, do których 

podróżujemy. Do dzisiaj utrzymują kontakt z poznanymi podczas wymiany koleżankami i 

kolegami z całej Europy. 

Również w ramach obecnej edycji mamy zamiar odwiedzić każdy z krajów partnerskich. 

Rozpoczęcie projektu i oficjalne otwarcie olimpiady sportowej miało miejsce w miejscowości 

Riom we Francji. 

 

 
 



 

Członkowie wszystkich delegacji wzięli także udział w obchodach 100-tnej rocznicy 

zakończenia I wojny światowej w dniu 11 listopada.  

 
 

 

Dodatkową atrakcją była wycieczka na szczyt wulkanu Pou de Paroiu oraz zwiedzanie miasta 

Riom zbudowanego z ciemnego kamienia wulkanicznego. 

 

 
 

Niezwykłym wyróżnieniem, bogatym w doświadczenia był wyjazd do Strasburga i wizyta w 

Parlamencie Europejskim, a także możliwość uczestniczenia w obradach i „podglądanie” 

pracy posłów. Mieliśmy także sposobność spotkania z francuskim deputowanym, który 



opowiadał nam o idei i zasadach Unii Europejskiej oraz kulisach pracy w Parlamencie 

Europejskim. Byliśmy zachwyceni pięknem tego wyjątkowego europejskiego miasta, 

zwiedzając m.in. stare miasto, rynek, na którym odbywał się kiermasz świąteczny oraz 

Katedrę Notre Dame. 

 

 
    

 

Niewątpliwie niezapomnianym przeżyciem była dla nas kończąca nasz wyjazd wizyta w 

Paryżu i zwiedzanie miasta. Rejs po Sekwanie, dzielnica artystów Montmartre, Pola 

Elizejskie i obowiązkowy punkt programu – wieża Eiffla, to miejsca, które odwiedziliśmy.  

 

 
 

Po całotygodniowym, intensywnym pobycie we Francji przywieźliśmy wspaniałe wrażenia z 

miejsc, jakie zwiedzaliśmy oraz zawarliśmy mnóstwo nowych znajomości, które na pewno 

będziemy w przyszłości pielęgnować. 



Przed nami kolejne wyzwania w ramach projektu „Ready, steady, go to 2020!”, w tym wizyta 

nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w marcu 2020 roku w Kraczkowej.  

A już w kwietniu br. wybieramy się na Litwę z nowymi zadaniami sportowymi. Oczekujemy 

kolejnych niesamowitych przeżyć! 


