Tydzień Języków Obcych
W dniu 28.05. 2014 roku w naszej szkole zakończyliśmy Tydzień Języków Obcych.
Międzynarodową atmosferę w tym dniu wywołali niezwykli goście, którzy przybyli do naszej
szkoły na zaproszenie Pani Dyrektor Doroty Baj. Byli to nauczyciele i studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu w osobach: Krzysztof Markowski
zastępca dyrektora Instytutu Humanistycznego, Monika Zaleska stypendystka PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta, Betislav Princ stażysta z Czech oraz Katarzyna Strączek
studentka III roku Filologii angielskiej i Victor David Lucero Burgos student anglistyki
w ramach programu Erasmus.
Uroczysty apel, zorganizowany z tej okazji składał się z dwóch części. Pierwszą było
ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
przygotowanego przez nauczycieli naszej szkoły dla uczniów szkół podstawowych.
Zwycięscy zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi i dyplomami wręczonymi przez
Barbarę Kisiel przewodniczącą zespołu nauczycieli języków obcych.
W drugiej części apelu zaprezentowany został projekt Step by Step to Intercultural
Competence, którego pomysłodawcą jest pani Genowefa Markowska nauczycielka języka
angielskiego. Głównym celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych
i interkulturowych poprzez spotkania z udziałem native speaker’a. Takie autentyczne
wyzwanie, jakim jest bezpośrednia rozmowa z drugim człowiekiem z innej kultury, ma
wpływ na pobudzenie motywacji wewnętrznej czyli na świadome uczenie się języków
obcych, wzmocnione przez ciekawość i potrzebę użycia języka do komunikacji.
Monika Zaleska, Amerykanka polskiego, pochodzenia na spotkaniu z grupą 30
uczniów zaprezentowała Stany Zjednoczone jako kraj wielu kultur i języków. Była to dla
naszych uczniów oryginalna lekcja historii z angielskim jako językiem wykładowym.
Prezentacja z dobranymi ilustracjami, mapami, grafiką i przemyślanym komentarzem była
zrozumiała i ciekawa dla uczniów. Po części naukowej uczniowie zadawali pytania pragnąc
dowiedzieć więcej o prezenterce, jej zainteresowaniach i wrażeniach z rocznego pobytu
w Polsce.
W tej lekcji historii oprócz uczniów realizujących projekt Step by step to IC brali
również udział uczniowie zainteresowani historią i kulturą zaproszeni przez Justynę
Dawidowicz - nauczycielkę historii.
Zaproszeni przez Elżbietę Wielobób na lekcję geografii uczniowie mieli przyjemność
porozmawiać z pozostałymi zagranicznymi gośćmi. Victor Burgos, pochodzący z Chile
a mieszkający w Caceres w zachodniej części Hiszpanii, przyciągał uwagę swoim strojem
występując w oryginalnej koszulce klubu piłkarskiego FC Barcelona czekając na rozmówcę
interesującego się futbolem.
Bretislav Princ, który dla naszych uczniów przygotował już wcześniej prezentacje
o Czechach i pokazał ją w marcu w auli PWSTE, na spotkaniu był zachęcany częściej do
mówienia po czesku niż po angielsku ze względu na ciekawe brzmienie tego języka
i podobieństwo do języka polskiego.
Katarzyna Strączek, która w ramach programu Erasmus przebywała w Hiszpanii,
ucząc się hiszpańskiego, pracując jako pilot wycieczek i instruktor tańca wzbudziła ogromny
aplauz widowni wykonując hiszpański taniec flamenco.
Program artystyczny, a w nim piosenki w kilku językach, taniec w rytmie hiszpańskim
- przygotowany pod kierunkiem Jadwigi Kujawy a szczególnie tańce latynoskie wykonane
żywiołowo przez grupę uczniów przygotowanych przez Jagodę Magoń stworzyły atmosferę
fiesty. Kompozycje kwiatowe przygotowane przez Barbarę Dzierżak i oprawa plastyczna
Agnieszki Bernackiej wzbogacały scenografię. Radosny odbiór programu artystycznego przez
publiczność był nagrodą dla wszystkich występujących na scenie. Należą się, więc słowa

podziękowania dla wszystkich nauczycieli i uczniów zaangażowanych w realizację tego
wydarzenia.
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Uczniowie zaangażowani w realizację Tygodnia Języków Obcych
Występujący na scenie w części artystycznej na apelu 28.05.2014r
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