APPEMIC
APPEMIC (STOWARZYSZENIE POLSKIE W KANTABRII PROMUJĄCE EDUKACJĘ WIELOJĘZYCZNĄ I
MIĘDZYKULTUROWĄ) organizacja utworzona w lipcu 2015 r., której misją jest popularyzowanie
edukacji wielojęzycznej dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie ich
rodziców i opiekunów w wychowaniu wielokulturowym.
2017 r.
2017 rok był bardzo wydajny dla Polskiego Stowarzyszenia w Kantabrii promującego edukację
wielojęzyczną i międzykulturową w Kantabrii. W tym roku osiągnęliśmy większość
zaplanowanych celów i zrealizowaliśmy wiele nowych projektów.
CELE
1.
Promowanie wszelkiego typu aktywności związanych z szerzeniem edukacji
wielojęzycznej dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie
rodziców/opiekunów w wychowaniu wielokulturowym.
2.
Popularyzowanie w Kantabrii wiedzy na temat: kultury, historii, kuchni, tradycji i
języków innych krajów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język polski.
3.
Szerzenie wiedzy o Hiszpanii poza jej granicami, a zwłaszcza w Polsce, na temat jej
kultury (szczególnie tej związanej z Kantabrią), gastronomii, tradycji i języka.
4.
Wzmacnianie pozytywnych postaw wśród mieszkańców Kantabrii w stosunku do
edukacji międzykulturowej.
5.
Kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości
mieszkających w Kantabrii (poprzez działalność społeczną; promowanie zdrowego stylu życia).
6.
Pielęgnowanie polskich tradycji, kultury i języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
narodowości polskiej.
7.
Poszerzanie sieci kontaktów i wymiana informacji wśród rodziców mieszkających w
Kantabrii, którzy wychowują lub chcą wychowywać swoje dzieci w wielojęzyczności.
8.
Nawiązywanie współpracy i wymiana informacji ze stowarzyszeniami o podobnym
zakresie działalności, istniejącymi w Hiszpanii bądź innych krajach Unii Europejskiej.
9.
Zachęcanie przedstawicieli innych narodowości, mieszkających na terenie Hiszpanii, do
wolontariatu, społecznego zaangażowania oraz przedsiębiorczości.

W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z dwudziestoma dwoma polskimi rodzinami z Kantabrii,
gdzie przynajmniej jeden z rodziców jest polskiego pochodzenia. Braliśmy udział w wielu
działaniach związanych z z kulturą i edukacją wielojęzyczną organizowanych przez inne
stowarzyszenia, w celu lepszej integracji z hiszpańskim środowiskiem oraz tworzenia
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków poza terytorium kraju.

Jako najważniejsze osiągnięcia możemy wyróżnić:
•
Obchody najważniejszych świąt polskich: Dzień Niepodległości, Dzień Dziecka,
Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wielkanoc i Boże Narodzenie (Mikołajki).
Kultywowanie tradycji polskich zbliżyło rodziny do siebie nawzajem i polskiej kultury.
•
Udział w Międzykulturowym Festiwalu Narodów 2017. W tym roku Polska była bardziej
obecna, ponieważ jako APPEMIC wystawialiśmy swoje produkty na dwóch stanowiskach: z
polskim rzemiosłem(przez dwa tygodnie) i gastronomicznym (przez pięć dni).
Stoisko z rzemiosłem artystycznym: hiszpańskie publikacje, które gromadzą atrakcje
turystyczne, zabytki i dziedzictwo kulturowe, sprzedaż gadżetów (torebki z
charakterystycznymi herbami Polski i elementami kultury i napisami w języku polskim),
serwetki, filiżanki i ściereczki z polskimi folklorystycznymi grafikami. Płyty z logiem
stowarzyszenia i gry (homonimy). Piwo, wódka i napoje, biodegradowalne talerze firmy
BIOTREM (nowość na rynku rozkładają się całkowicie w ciągu 30 dni - idealne na letnie grille).
Inne polskie produkty spożywcze jak cukierki, ptasie mleczko, pasztety, kiełbaski, ogórki i wiele
innych.
Stoisko gastronomiczne: przyciągaliśmy odwiedzających Międzynarodowy Festiwal
Międzykulturowy dekoracjami związanymi z polskim folklorem oraz zdjęciami potraw i krótkim
wyjaśnieniem, aby spróbowali polskich przysmaków kulinarnych. Kelnerki nosiły białoczerwone wianki we włosach i białe fartuszki.


Projekt: "Mały Appemic"

Program szkoleniowy dla ojców i matek dzieci wielojęzycznych, którzy chcą wychowywać swoje
dzieci w oparciu o rady ekspertów oraz wymieniać się dobrymi zaleceniami.
Zajęcia były prowadzone przez rodziców w sposób rotacyjny. Dysponowaliśmy ramowymi
scenariuszami zajęć w oparciu o fachowe książki, doświadczenie pedagogiczne, niektórych z
rodziców i strony internetowe z materiałami dla dzieci.
Nadal mieliśmy możliwość korzystania z Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo (CMICAD) del Ayuntamiento de Santander. W każdy poniedziałek organizowaliśmy
dwugodzinne spotkania w języku polskim, podczas których rodziny mogły się bawić, uczyć i
wymieniać pomysłami.
•

Warsztaty dla rodziców skupiające się na wielojęzyczności „Droga ku wielojęzyczności”.
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Zajęcia
Czytanie książki „Zoe i Groszek. Magiczne hula hop”. Rozmowa o
zdrowych nawykach żywieniowych i o tym, jak dbać o nasze
zwierzęta domowe.
Przygotowania do Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Rozmowy o zimie i o ptakach, które mają trudności w
poszukiwaniu jedzenia. Bajka „Wróbelek Elemelek”. Lepienie
ptaków z ciasta.
Co to jest karnawał? Święto, podczas którego można tańczyć,
skakać, jeść słodycze i się bawić.
„W świecie owadów: biedronki”
Zapoznanie się z cechami owadów.
Piosenka o biedronce „Biedroneczka”. Warsztaty kulinarne.
„Instalacje artystyczne”
Kolory, formy, litery i słowa: gry ruchowe z muzyką.
Zapoznanie się z różnymi odcieniami kolarów. Czytanie książki
„Jejku-Jejku chce coś zmienić”
Co to jest wiatr? Po co jest, co robi?
Co oznacza para, szukanie różnych par skarpet i skręcanie ich w
formę ślimaków.
Kontynuowanie tematu o parach. Robienie ze starych skarpetek
króliczków wielkanocnych.
Wielkanoc, tradycje polskie, kuchnia polska.
Warsztaty plastyczne: malowanie pisanek.
Słonie i pamięć. Gra pamięciowa. Piosenka o czterech słoniach.
Robienie słonia z papieru.
Zwierzęta w roli architektów: bobry, mrówki, pszczoły. Zabawa
„Budowanie tamy”.
Woda i zabawy z wodą na świeżym powietrzu. Bajka o morzu.
Poznanie miasta, w którym żyjemy.
Charakterystyka budynków, ulic, domów, sklepów.
Dzień Sportu: różne gry i zawody sportowe.
Opowieść o elfach i o tym, co znaczy pracować w zespole.
Wspólne budowanie domku.
Nauczyciele. Jak pomagamy sobie nawrazem. Poemat J. Tuwima
„Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania”. Budowanie miasta
z Lego Duplo.
Mówimy o nawykach higienicznych, bakteriach, które powodują
choroby.
Omawianie rzeczy, które można znależć na plaży. Zabawa,

10.07.2017

17.07.2017

24.07.2017
31.07.2017

polegająca na szukaniu instrukcji z numerami, piktogramami
przedstawiającymi przedmioty (kamienie, muszle, kije). Czytanie
książki „To nie jest patyk”. Konkurs piaskowych zamków
zdobionych materiałami, które znaleźliśmy na plaży.
Zbieranie ślimaków morskim na kolację.
Gry sensoryczne. Mieszanie różnych materiałów do malowania
(kolorowych kredek i soli). Eksperymentowanie z kolorami i
teksturami.
Bajka „Pececito Arcoiris” i omawianie rzeczy, które sprawiają, że
jesteśmy szczęśliwi. Śpiewanie piosenki o Pececito i uczymy się
grać na dzwoneczkach. Warsztaty plastyczne: robienie ryby, która
otwiera usta i je.
Piosenki i gry o lecie.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Owoce i warzywa.
Skąd bierzemy jedzenie, cechy warzyw i owoców, dlaczego warto
zdrowo się odżywiać.

