
 

Szanowni Państwo, 
 
Z radością informujemy, że nasza aplikacja do projektu 
PULCHRA spotkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem oceniających - otrzymaliście 23,25 pkt. (max 
liczba wynosiła 25 pkt.). 

Znaleźliśmy się w gronie elitarnym pięciu szkół 
z całej Polski i 50 szkół z 10 krajów Europy, które 
od września rozpoczną swoją przygodę 
w projekcie PULCHRA!  

Do grona tego należeć będzie 5 placówek: II LO im. 
Żeromskiego w Opocznie, III LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Szkoła 
Podstawowa nr 83 w Poznaniu, XIX LO im. Powstańców Śląskich w Warszawie, 
I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community 
Hubs through Research and Activation (PULCHRA) 

 
Rozwijać bedziemy koncepcję open schooling w swojej szkole. Idea projektu opiera się 

na modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany 
wiedzy i doświadczeń angażującej przestrzeni, w której działania realizowane przez młodzież 
mają bezpośrednie odniesienie do aktualnych wyzwań stojących przed lokalną społecznością 
- przestrzeni dostępnej również dla starszych mieszkańców, pełniącej funkcję centrum spotkań 
i dyskusji/debat na ważne dla danej społeczności tematy, w tym te dotyczące przyszłości 
danego miasta; przestrzeni pozwalającej na łączenie funkcjonowania szkoły 
z doświadczeniami organizacji z sektora edukacji nieformalnej i pozaformalnej.  
Koncepcja open schooling zakłada, że nauka nie odbywa się jedynie w murach szkolnych 
i w trakcie wyznaczonych w planie godzin lekcyjnych – młodzież może zdobywać wiedzę 
w różnoraki sposób, w różnym miejscu i czasie.  
Szkoła może zapraszać do swojej przestrzeni ekspertów zewnętrznych, ale i uczniowie mogą 
wychodzić w przestrzeń miasta, także wirtualnie, w poszukiwaniu interakcji z osobami, które 
wzbogacą ich wiedzę i doświadczenie (ekspertami, mieszkańcami, władzami miasta itp.). 
 
Dzięki wdrożeniu ww. idei w praktyce europejskich szkół, nastąpi rozwój międzynarodowej, 
otwartej społeczności edukacyjnej pragnącej wspólnie uczyć się, jak kreować zielone, 
zrównoważone, przyjazne ludziom przestrzenie funkcjonujące jak prawdziwe miejskie 
ekosystemy, gdzie wszystkie elementy są równie ważne i współgrają ze sobą, tak jak 
w ekosystemach stworzonych przez naturę.50 wybranych szkół z 10 europejskich krajów 
stworzy Sieci Otwartych Szkół–placówek, które poprzez współpracę z lokalnymi partnerami 
i wspólną eksplorację tematów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych ważnych dla 
odpowiedniego funkcjonowania przestrzeni miejskiej, staną się centrami wspierania rozwoju 
społeczności lokalnej. 
 
Projekt PULCHRA to dla społeczności szkolnej niecodzienna okazja do włączenia się 
w międzynarodowe, innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne poświęcone tematyce 
zrównoważonego rozwoju miast. Dzięki  wdrożeniu koncepcji otwartej edukacji oraz promocji 
współpracy szkoły z lokalnymi partnerami (uniwersytety, organizacje pozarządowe, samorząd, 
przedsiębiorstwa, inne instytucje włączone w edukację pozaformalną itp.), projekt będzie 
okazją do zaangażowania młodzieży w projekty badawcze, bezpośrednio odnoszące się do 
aktualnych wyzwań, przed jakimi stają miasta, pragnące funkcjonować jako zrównoważone 
miejskie ekosystemy.  


