„Jestem Małym Europejczykiem” to program autorski dedykowany najmłodszym
uczniom gdyńskich szkół podstawowych.
Celem projektu była swoista podróż najmłodszych Gdynian po krajach Europy,
podczas której poprzez zabawę, dzieci zaspokajały swoją wrodzoną ciekawość do
poznawania. Oczywiście podróż ta odbywała się tylko „palcem po mapie”, jednakże
angażowała

dzieci

na

tyle,

aby

były

twórcami

wspaniałych

prac

literackich

i plastycznych oraz sportowych i komputerowych. Spektakularnym uwieńczeniem pracy
małych twórców biorących udział przez wiele lat w wyżej wymienionym projekcie, był ich
liczny udział w konkursach literackich, komputerowych czy plastycznych.
Dzieci

gdyńskich

szkół

podstawowych

stały

się

współautorami

publikacji

książkowych związanych z Unią Europejską. Pierwsza z nich nosi tytuł „Moja europejska
podróż” wydana w 2011 r., tytuł drugiej to „ W 80 dni dookoła Europy” wydana w 2014r.
oraz „Kulinarne przygody pana Ciekawskiego” wydana w 2015r. Wyżej wymienione pozycje
są powodem naszej dumy, gdyż w pracę nad nimi włączyło się, aż 15 gdyńskich szkół
podstawowych.
Nasza działalność obejmowała również: szerzenie idei proeuropejskich podczas
festynów rodzinnych, otwarcie pierwszej w Gdyni Sali Europejskiej poświęconej Unii
Europejskiej, wydanie dwóch kalendarzy z pracami plastycznymi o Unii Europejskiej, a także
cykl 27 płyt o państwach Unii pt. „Rodzinka europejska”.
Wspólnie z naszymi uczniami redagowaliśmy gazetkę szkolną pt. „Syriusz”.
Wyprodukowaliśmy również maskotkę „Gdyński Syriusz” oraz wiele innych gadżetów
związanych z Unią Europejską. Przez 10 lat organizowaliśmy Międzyszkolne Konkursy
Europejskie pt. „Potyczki Europejskie”, podczas których poprzez zabawy sportowe
i konkursy z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, integrowaliśmy gdyńskie dzieci klas
młodszych.
Jesteśmy

autorkami

konkursów

komputerowych

o

tematyce

europejskiej,

założycielkami Klubu Młodego Europejczyka oraz organizatorkami wielu różnorodnych
imprez, w które angażowałyśmy najmłodsze pokolenia. Nawiązałyśmy również współpracę
z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Departamentem Programów
Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Nasza praca
i projekt zostały uhonorowane przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, który
objął nasze działania swoim patronatem.
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