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YESTERMORROW

• Tytuł: Between yesterday and tomorrow
• Partnerzy:
 Szwecja (koordynator)
 Anglia
 Hiszpania
 Polska
 Rumunia
 Włochy





YESTERMORROW

• Czas trwania projektu: 36 miesięcy
01.09.2015r.  – 31.08.2018r.

• Budżet: 23 675 euro
• Tematyka: matematyka, historia, trauma 



CELE

Historia: Rozmowy ze świadkami historii, 
poznawanie historii poprzez osobiste 
doświadczenia ludzi, którzy żyli w danym 
okresie

• Rok 1: II Wojna Światowa
• Rok 2: lata 50. XX wieku rewolucja naukowo-

techniczna
• Rok 3: ?



CELE
Matematyka: Pokazanie uczniom, że 
matematyka to fascynujący przedmiot, a nie  
przyczyna traumy. Praktyczne zastosowanie 
matematyki w życiu codziennym.

Rok 1: Twierdzenie Pitagorasa
Rok 2: Poznawanie różnych sposobów liczenia, 

bez użycia kalkulatora. Porównywanie cen tych 
samych produktów w różnych krajach.

Rok 3: ?



CELE
Trauma: poznanie mechanizmu działania traumy 

oraz sposobów radzenia sobie z tym 
problemem. 

Rok 1: Szkoła jako miejsce bezpieczne dla 
uczniów. Praca nad książką „Lily, Ben and 
Omid”

Rok 2: Praca nad broszurką o traumie.
Rok 3: Tłumaczenie broszurki na języki 

partnerów i rozpowszechnianie jej.



CELE

IT technology:
Wykorzystanie platformy Wikispaces do 
współpracy i rozpowszechniania rezultatów



Wykorzystanie platformy Wikispaces



REZULTATY

• Prosta gra na telefon komórkowy z 
wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa

• Walizka z materiałami wizualizującymi 
mechanizm traumy





REZULTATY
Książeczka obrazkowa przedstawiająca 
mechanizm traumy



REZULTATY

• Broszura „Trauma and school”
• Na następny rok zaplanowano 

przetłumaczenie broszury na języki narodowe 
wszystkich partnerów oraz wydanie jej we 
wszystkich krajach.



REZULTATY

• Prezentacje uczniów dotyczące lokalnej historii 
(rodzina Ulmów, Stefania Podgórska)

• Prezentacje o życiu Pitagorasa oraz o 
praktycznym zastosowaniu jego twierdzenia

• Wywiady ze świadkami historii – prezentacje, 
filmiki, zdjęcia



SPOTKANIA  PROJEKTOWE

• Październik 2015r. – Stevenage, Anglia
• Październik 2016r. – Przemyśl, Polska
• Październik 2017r. – Rzym, Włochy



Wymiany grupy uczniów

• Kwiecień 2016r. – Ceuta, Hiszpania
• Kwiecień 2017r. – Sibiu, Rumunia
• Kwiecień 2018r. – Leksand, Szwecja



Stevenage, Anglia























Ceuta, Hiszpania



























Przemyśl, Polska



















DZIĘKUJĘ 

Joanna Omachel
j.omachel@gmail.com
www.yestermorrow.eu

mailto:j.omachel@gmail.com
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