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deruroknaeji, a wczonaj w debacie
na wzór panlament1,1 brytyj si<iego

poświęconejrnigracji.
- Uczniowie uświadanrriają sobie, że lrażdy obywatel powinien
Temat spoti<ania międzprarodoFierwsze trody zostaty prze- uczestniczyć w Ęciu społecznym
wej mtodzieży hnzmi,,Dernolcacja,
łanrane podczas rniędzplarodoi bnać udziat w wyboracłr, gdyż
migracja i a}rtywne obyWatelstwo".
wego łł-łnchuw [V n O. Nitodzież każdy gł'os jest ważny - mówi ElżFoza uczłllami ,,czwónki" hioną z nóżnych stnon Europy przy- hieta Łuczak - Te spotkania uczą
w tulłl łndziat: Angticy, Portugatr- wiozła typowe dla ic}r krajów
też toleraneji dta innycłr kultur
azycy, Finowie, Chorwaci, Włosi smakoiy}<i" l\a stotach gościły i burzą stereoĘpy. Dowodzą, że
l §{lszpanie. Odbywa się ono wrahiszpańskie oliwki, fiński pasztet przyjaźfi nie rna granic, dlatego
rnach Fnogranru Erasmrus +.
z renifera, migdaly i fllgi z Foxttł- wańo się spotykać.
ga}ii, sycylijskie salarmi z osła,
Projekt w nV LO nozpocząt
- Przez caty tydzień zagnaniczlra
mtodzież rnieszka u pols}iich rodzin hrffijskie stodycze i seny oraz slę w t"łbiegłym roku i ma trwać
naszych uczniów. Mtodzi trtldzie ponskie kiełbasy i 3abłka. Opnócz
pyzez trzy iata. Do§chczas jego
świetnie się iłitegrują, koruruni- $}ozlna\Marria zwyczajów i ktltrttl- uczestnicy spotkali się w TWielkując się w języktl arigielskim ny imnyc}r kajów rnłodzi lttdzie X<iej Brytanii, gdzie debatowali na
onaz łriszpańs[<im. Zwiedzali już zajmują się poważnyrni i ważny- teł,nat denrokracji i patriotyznnu.
Szczeciłl, jego muzea i imteresu- mi zagadnieniarni współczesnej
Spotkanie w Szczecinie jest drujące rniejsca - opowiada Elżbieta Etlnopy trrzedmioterul zajęć są: ginn, po nim odhędą się kolejne
Łucza}<, koondynator pnojektu,
demaokaca'a, po{ityka, życie spowizyĘ w każdymz uczestniczącycłl
mauczyciełka 3ęzyka amgielskiego
łeczne. Młodzieżw poniedzia{ek
w projel<cie &<rajów.
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