Informacja prasowa

Polsko-białoruska szkoła mediów – to prawdziwa przygoda!
Tak uważają uczniowie ze Sławatycz, którzy wraz z przyjaciółmi z sąsiedniej białoruskiej wsi
zostali w tym roku uczestnikami projektu międzynarodowego
Białoruscy nauczyciele z Domaczewa od dawna marzyli o zorganizowaniu w szkole redakcji z
prawdziwego zdarzenia. W Domaczewie, podobnie jak w sąsiednich Sławatyczach nie ma
lokalnego medium. Powstał więc pomysł zorganizowania wspólnych transgranicznych
warsztatów medialnych, których efektem będzie wspólna polsko-białoruska redakcja, składająca
się z uczniów szkół z Domaczewa i Sławatycz. Tym bardziej, że obie szkoły mają za sobą długą
historię przyjacielskich relacji i wspólnych projektów.
Planowany od jesieni minionego roku projekt zetknął się z nieoczekiwanymi przeszkodami. Z
powodu pandemii koronawirusa zamknięto przejście graniczne Sławatycze-Domaczewo, wspólne
polsko-białoruskie warsztaty stanęły pod znakiem zapytania. Pozostała jednak chęć i wola
wspólnej pracy, zarówno ze strony młodzieży, pedagogów i trenerów projektu. Zgodnie z duchem
czasu „Mediaszkołę Domaczewo-Sławatycze” udało się przeformułować na transgraniczne
przedsięwzięcie, w którym wykorzystujemy zdalną komunikację. Uczestnicy ze Sławatycz
kontaktują się regularnie ze swoimi partnerami z drugiej strony granicy przez Internet.
W projekcie „Mediaszkoła” bierze udział po dziesięć osób, uczniów w wieku 12-17 lat z
partnerskich szkół w białoruskim Domaczewie i polskich Sławatyczach.
– Stwierdziłam, że to może być ciekawa przygoda – mówi piętnastoletnia Jola. – Chciałabym
wynieść z projektu umiejętność robienia dobrych zdjęć i rozmowy z ludźmi.
Koleżanka Joli Gabrysia przyszła na warsztaty z nadzieją, że pomogą jej rozwinąć pasje. – Zawsze
lubiłam pisać i mam nadzieję, że tutaj zdobędę nowe umiejętności – mówi Gabrysia.
Maja bierze udział w projekcie „Mediaszkoła”, bo chciałaby się więcej dowiedzieć o Domaczewie.
Po otwarciu przejścia granicznego i zniesieniu obowiązujących restrykcji w przekraczaniu granicy
w ramach projektu planowane jest weekendowe spotkanie uczestników z obu stron granicy.
Siedemnastoletni Kacper nie ma problemów w komunikacji ze swoim białoruskim partnerem
Zacharem. – Mamy podobne zainteresowania, porozumiewamy się po angielsku – mówi Kacper.
– Z moim kolegą Iwanem z Domaczewa piszemy ze sobą i mamy dobry kontakt. Pomagamy sobie
w realizacji wyznaczonych zadań – mówi Paulina, 14 lat. – Ale chciałabym poznać uczniów z
Domaczewa na żywo.
„Mediaszkoła Domaczewo-Sławatycze” organizowana jest przez agencję Mediaost Events und
Kommunikation GmbH, Berlin, organizację publiczną „Eco-house”, Brześć, szkołę średnią w
Domaczewie i zespół szkół w Sławatyczach przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu „Partnerstwo Wschodnie i
Rosja”.
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Dyrektor zespołu szkół w Sławatyczach
+48 83 378 33 15
mariusz.oleszczuk@op.pl

Kontakt na Białorusi:
Galina Yaroshchuk
Kierowniczka projektu
+375 29 6831347
h.yarashchuk@gmail.com

