WIZYTA UCZNIÓW Z NIEMIEC
4 października 2013r. w Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku gościło 23 uczniów
ze szkoły w Willebadessen – miasteczka liczącego ok. 9 tys. mieszkańców, leżącego
w

kraju

związkowym

Nadrenia

Północna

–

Westfalia

w

Niemczech.

Uczniowie wraz z Panem Heine Lendler, dyrektorem Zespołu Szkół, panią Friederike
Plumpe oraz panią Alicją Nicpoń – nauczycielką w dniach 30 września – 4
października przebywali w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 1
w Przemyślu.
Gości powitaliśmy serdecznie w holu naszej szkoły, zaproponowaliśmy spacer
po szkole i wspólne zdjęcie.
Podzieleni na cztery grupy, pod opieką nauczycieli języka niemieckiego: Sabiny PelcLichończak, Ewy Obacz, Elżbiety Buczkowskiej-Rączki i Sabiny Chlebuś oraz
przedstawicieli uczniów zwiedzili szkołę i halę sportową.
Przygotowana prezentacja multimedialna pozwoliła im poznać ofertę szkoły,
zaprezentowano niemieckim uczniom najciekawsze miejsca w naszym mieście oraz
okolicy.
Bardzo ciekawe zajęcia przygotowały dla uczniów panie pedagog: Izabela
Drobotowicz i Katarzyna Krupińska. Zajęcia nosiły tytuł „Dołóż swoją cegiełkę”
i miały na celu wzajemne poznanie. Uczniowie mieli możliwość pracować w grupach
międzynarodowych.
Nasi gimnazjaliści musieli podjąć próbę rozmowy w języku niemieckim.
Z niewielką pomocą nauczycieli języka niemieckiego bardzo dobrze sobie radzili
z tym zadaniem. Każdy uczestnik zajęć otrzymał kolorową kartkę-cegiełkę. Zadaniem
uczniów było wpisanie minimum 3 zwrotów, haseł, które charakteryzowały jego
cechę, zainteresowania oraz to, co lubi. Następnie uczniowie podzielili się na pięć
grup – zgodnie z kolorami otrzymanych cegiełek. Wspólnie tworzyli z tych cegiełek
dom. Na jego dachu wypisali te zwroty z cegiełek, które były wspólne dla wszystkich
członków grupy. Na koniec ustalali nazwę grupy. Przedstawiciele poszczególnych
grup prezentowali wszystkim „zbudowane domy” i krótko omawiali efekty swojej
pracy. Najwyżej oceniona była praca grupy, która przyjęła nazwę „Kokosy”.

Zajęcia były dowodem na to, że młodzież nie ma większych problemów
z integracją bez względu na język, kraj, historię i różnice kulturowe. Spotkanie
przebiegało w przyjaznej, wesołej atmosferze. Fragment zajęć obserwowali dorośli
goście z Pania Dyrektor, którzy wcześniej obejrzeli budynek naszego gimnazjum.
Ich uwagę zwróciły wyeksponowane na szkolnych korytarzach Normy obowiązujące
w naszej szkole oraz sankcje za ich przekroczenie, Szkolny System Interwencji,
a także plakaty, które prezentują, w jaki sposób diagnozowaliśmy problemy
wychowawcze w naszej szkole. Ogromne zainteresowanie wzbudził realizowany
w naszej szkole program „Pomost między dzieciństwem, a dorosłością”.
Ostatnim punktem wizyty był obiad w naszej stołówce. Gościom szczególnie
smakowały ruskie pierogi.
Na zakończenie pan dyrektor Heine Wendler wpisał się do naszej Księgi Pamiątkowej,
goście otrzymali od nas drobne upominki, a przed budynkiem szkoły zrobiliśmy
wspólne pamiątkowe zdjęcie.

