
Projekt obejmował zajęcia doskonalące 
umiejętności językowe oraz informatycz-
ne, wycieczki krajoznawcze, program ar-
tystyczny, sportowy oraz integrację. Każdy 
z warsztatów miał swój temat przewodni. 
Podczas wyjazdu do Norwegii były to za-
jęcia językowe doskonalące umiejętność 
kreatywnego pisania. W Polsce skoncen-
trowano się na technologiach informatycz-
no-telekomunikacyjnych (ICT), Hiszpanie 
zajęli się technikami plastycznymi, nato-
miast Irlandczycy – warsztatami z dramy.  
Słowo, obraz, nowe media i teatr stanowiły 
cztery filary projektu.

Wszystkie poznane techniki uczestnicy 
wykorzystali podczas ostatniego warszta-
tu w Niemczech, prezentując historie swo-
ich literackich bohaterów. Rezultatem ich 
wysiłków jest ilustrowany ebook z przygo-
dami braci Kozłów, Don Kichota i innych. 
Powstała również wystawa dokumentująca 
wydarzenia i przeżycia uczniów. 

Po warsztatach uczestnicy zajęli się 
popularyzacją poznanych technik i roz-
wiązań. W tym celu stworzono katalog 

Projekt Literary Heroes miał na celu po-
głębienie znajomości języka angielskiego 
oraz rozwój umiejętności opowiadania hi-
storii z wykorzystaniem multimediów (ang. 
digital storytelling). Niemiecka Szkoła He-
rzog-Christian-August-Gymnasium w Sul-
zbach-Rosemberg zaprosiła do udziału pla-
cówki z Hiszpanii, Irlandii, Norwegii oraz 
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Uczniowie co kilka miesięcy od-
wiedzali się nawzajem. – Wyjechali najlep-
si i najbardziej aktywni – mówi Ewa Alicja 
Herba, koordynator projektu w ZSM nr 1. 

Każdy z partnerów wybrał swojego bo-
hatera. Norwegowie przedstawili Peera 
Gynta. Hiszpanie zdecydowali się na Don 
Kichota. Irlandczycy na mitologicznego 
wojownika Cú Chulainna, a Niemcy na Ge-
bharda z Lahngau, IX-wiecznego hrabiego 
frankońskiego. Polska szkoła przygotowa-
ła zmodyfikowaną wersję lokalnej legen-
dy, której bohaterami są bracia Kozłowie 
– rabusie, którzy źle skończyli. To od nich 
pochodzą: jeden z członów nazwy miasta 
(Koźle) oraz trzy kozie głowy w jego herbie.

dobrych praktyk, w wirtualną tablicę. Zor-
ganizowano również warsztat dla kędzie-
rzyńskich szkół, dotyczący kreatywnego 
pisania w języku angielskim oraz aplika-
cji Web 2.0. Zaproszono na niego pedago-
gów i ich podopiecznych. Obecni byli tak-
że uczestnicy międzynarodowych spotkań. 

Jedna z uczennic Paulina Pietrzykowska 
najbardziej zadowolona jest z tego, że lepiej 
mówi po angielsku. – Gdybym znowu mo-
gła wziąć udział w Erasmusie+, skorzysta-
łabym bez wahania – dodaje jej koleżanka 
Katarzyna Jankowska. – Najważniejsze, co 
wyniosłam z wyjazdu, to wspaniałe wspo-
mnienia oraz przyjaźnie – deklaruje Alek-
sandra Chejduk.

– Zmiana jest ogromna – chwal i 
uczniów Ewa Alicja Herba. – Młodzi ludzie 
są teraz bardziej otwarci i zaangażowani – 
wyjaśnia. Teraz ci którzy zakończyli pro-
jekt, będą namawiać innych do udziału 
w podobnych przedsięwzięciach. •
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PROJEKT NA MEDAL – EDUKACJA SZKOLNA

Z HEROSAMI PO NAUKĘ ANGIELSKIEGO
Gimnazjaliści z Kędzierzyna Koźla wraz z kolegami z pięciu innych krajów  
doskonalili się w języku angielskim, opowiadając historie bohaterów znanych  
z literatury. Dzięki projektowi Literary Heroes poznali także nowoczesne technologie
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W trakcie projektu uczniowie zajmowali się m.in. technikami 
plastycznymi i warsztatami z dramy


