
E-Twinning Project Polen

Al twee jaar zijn leerlingen van mevrouw de Jong onderdeel van een E-twinning project met
een Poolse school. De leerlingen uit het Poolse Purda werken samen met leerlingen van het
Valuascollege rondom het thema mobiliteit en duurzaamheid. Zo hebben ze afgelopen
schooljaar bijvoorbeeld hun ecologische voetafdruk geprobeerd te verminderen, zijn er
discussies geweest over duurzame mobiliteit en hebben ze elkaar een VR-tour van een
fietstocht in de buurt gegeven.

Als kers op de taart is dit grote Erasmus+ project afgesloten met een uitwisseling. Van 13 tot
en met 20 september zijn de Poolse leerlingen naar Venlo gekomen. Op dit moment, 29
september, zijn de Nederlandse leerlingen op bezoek in Polen. Hier een update over de reis
tot nu toe:





Zaterdagochtend zijn we vroeg vanuit Eindhoven naar Warschau gevlogen. Alles liep op
rolletjes, met name de koffers. Eenmaal in de hoofdstad werden we met een busje naar
Olsztyn gebracht. Het hele docententeam stond daar klaar om ons de oude stad te laten
zien. De leerlingen hebben door middel van een speurtocht Olsztyn beter leren kennen. De
middag werd afgesloten met taartjes en ijs in een lokale tea room.



De dag erna hebben we een prachtige tocht over het water gemaakt in kano’s. Door een
herfstig boslandschap kwamen we uit bij een archeologische opgravingsplek waar we een
rondleiding kregen. Daarna hebben we hier een kleiworkshop gedaan. Vanuit het bos zijn we
met huurfietsen naar Olsztyn teruggefietst, wat nogal een uitdaging bleek omdat er veel
pech onderweg was. Het parcours had namelijk geen fietspaden en de kwaliteit van de
fietsen was ondermaats. De zonsondergang bij een meer in de buurt maakte dat de dag
mooi afgesloten werd.



Maandag waren we onderdeel van Dotday! Een creatieve dag waarbij leerlingen van elke
jaarlaag samenwerken in ateliers. Hierdoor kregen we een inkijk in het Poolse
schoolsysteem. Leerlingen van 5 tot 14 zitten op dezelfde school en hierdoor leek het soms
alsof we op een basisschool waren. Ook was het niveau Engelsvoor sommigen lastig. Toch
was communicatie mogelijk door andere middelen, handen, voeten, creatieve opdrachten
etc. Diezelfde avond zijn we naar de lokale rugbytraining gegaan. De leerlingen hebben
enthousiast mee gesport. Als bedankje hebben we een gesigneerde rugbybal gekregen die
we zeker op het Valuas gaan gebruiken.





Dinsdagochtend hebben we een bezoek gebracht aan de kleuterklas. Na deze schattige
ervaring werden onze leerlingen door de burgemeester begroet. De Poolse leerlingen
hadden in de tussentijd een tocht door het bos uitgezet, die we vervolgens op de fiets
gedaan hebben. Ook hier mochten we genieten van het prachtige landschap, met meren,
heuvels, bossen en zandpaden. Na alle opdrachten onderweg uitgevoerd te hebben, hebben
we bij een docent die in het bos woonde met iedereen samen gegeten rond het kampvuur.



Woensdag hebben we lessen gevolgd op de Poolse school. Vervolgens zijn we naar
Lidzbark Warminski geweest om daar een 15e eeuws kasteel te bezoeken. De leerlingen
hebben daar een speurtocht gedaan. Ook was er in die plaats een mooi zwembad, waar we
in de middag heerlijk gezwommen hebben.
Op het programma staat nog Gdansk, waar we aankomende twee dagen zullen verblijven
en de universiteit zullen bezoeken, voordat we onze terugtocht beginnen.






