Mobilne Centrum Edukacyjne inspiruje i wspiera współpracę

W ramach wygranej w konkursie European Language Label 2019 Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Zaborze gościła 27 listopada 2019r. Mobilne Centrum Edukacyjne. Była to
znakomita okazja, aby we współpracy z Lubuskim Kuratorium Oświaty zorganizować
konferencję warsztatową „Inspiracja, współpraca, rozwój – międzynarodowa współpraca
interdyscyplinarna gwarancją rozwoju placówki edukacyjnej”.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z placówek edukacyjnych z całego
województwa. W murach zaborskiej szkoły po raz pierwszy gościła Lubuska Kurator
Oświaty, Pani Ewa Rawa, która uczestniczyła w warsztatach wraz z Wójtem Gminy Zabór
Panem Robertem Sidorukiem i pozostałymi zaproszonymi gośćmi: Panią Edytą Paczkowską
(LKO), Panią Aleksandrą Klimczak (LKO), Panią Anną Buczak (WOM Gorzów Wlkp.),
Panem Mirosławem Kwiatkowskim (WOM Gorzów Wlkp.), Panią Danutą Głuszak (UG
Zabór), Panią Anną Łagodą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie).
Warsztaty w Mobilnym Centrum Edukacyjnym prowadzone były przez Monikę Mojsiejonek
i Kamila Matrasa, Ambasadorów programu eTwinning i koordynatorów projektu „Be a
buddy, not a bully” nagrodzonego certyfikatem European Language Label 2019. Jednocześnie
w szkolnej sali komputerowej Dagmara Szczecińska, Ambasadorka i Trenerka programu
eTwinning, prowadziła zajęcia poświęcone zakładaniu i koordynowaniu projektów
międzynarodowych w praktyce.
Po warsztatach dla kadry edukacyjnej MCE odwiedzili uczniowie szkół podstawowych
z Zaboru i Droszkowa oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.
Dzieciaki przetestowały Ozoboty, Photony, kostki MergeCubes, fotobudkę i okulary VR.
Najmłodszym szczególną radość sprawiała interakcja z zabawnymi Photonami, wydającymi
z siebie odgłosy zwierząt, starsi bardziej interesowali się projektowaniem drogi dla Ozobotów
i kostkami Merge, dzięki którym mogli m.in. obejrzeć z bliska eksponaty ze słynnego British
Museum.
Mobilne Centrum Edukacyjne to miejsce, w którym każdy, bez względu na wiek, spojrzy na
naukę z innej perspektywy. Aby zyskać szansę na przyjazd MCE do swojej placówki, warto
wziąć udział w konkursie European Language Label i pochwalić się realizowanymi
projektami.
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