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Przebieg realizacji projektu:
8 czerwca 2017 r. w auli I LO im. Jana Kasprowicza odbyły się obchody
Dnia Języków Romańskich. Na początek nie tylko do śpiewu, ale i do
tańca porwał widzów niezwykle charyzmatyczny Andrea Lattari, który
wykonał najbardziej znane włoskie przeboje, takie jak: Felicità, Italiano
Vero czy Azzurro. Publiczność żywiołowo oklaskiwała sympatycznego
piosenkarza, a na koniec zgotowała mu owację na stojąco.
Następnie dwie uczennice opowiedziały o regionach, których dotyczył
konkurs literacki, a mianowicie Midi Pyrénées we Francji
i Veneto we Włoszech.
W konkursie wzięli udział zainteresowani uczniowie gimnazjów i liceów
naszego regionu, którzy napisali pracę literacką na następujący temat:
„Napisz wywiad z podróżnikiem, który zwiedził jeden z regionów
partnerskich województwa kujawsko-pomorskiego: Midi Pyrenées
(Południowe Pireneje) we Francji lub Veneto we Włoszech. Zwróć
szczególną uwagę na walory historyczne i turystyczne tych regionów”.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za najlepsze prace.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć niezwykle
interesujący
pokaz
przygotowywania
francuskiego
deseru,
zaprezentowany przez młodzież z inowrocławskiego Gastronomika.
Uczniowie w weselnych strojach współczesnych oraz w tradycyjnym
stroju bretońskim wnieśli dwie ptysiowe piramidy croquembouche,
a ich koleżanka na scenie prezentowała „na żywo” tworzenie tego
deseru. Niewątpliwie największą atrakcją pokazu była możliwość
degustacji, z której wszyscy obecni chętnie skorzystali.
Dzień Języków Romańskich (francuskiego i włoskiego) ma na celu
przybliżenie kultury tych krajów, zainspirowanie młodzieży do własnych
poszukiwań oraz do napisania pracy literackiej. Jest to również
możliwość spotkania się uczniów gimnazjów i liceów naszego regionu.
Wsparcie finansowe zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Zastosowane metody edukacyjne: wykład, pokaz, wywiad.
Liczba uczestników: ok. 200 osób – uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych regionu, przedstawiciele starostwa, nauczyciele.

Rezultaty projektu

Przybliżenie wiedzy na temat Francji i Włoch, szczególnie dwóch
regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zachęcenie do nauki języka francuskiego i włoskiego.

Projekt ma charakter cykliczny, będzie powtórzony w przyszłym roku.

