Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Koło Języka Angielskiego
działającego od września 2013 w Gimnazjum nr 1 w Przeworsku.
Korzystając z inicjatywy dyrekcji Instytutu Humanistycznego i zaproszenia
skierowanego do uczniów naszego gimnazjum w dniu 14 marca 2014 grupa 14 uczniów
pojechała do Jarosławia w celu odbycia wizyty studyjnej w Państwowej Wyższej Szkole
Techniczno-Ekonomicznej. W skład naszej delegacji wchodzili przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego: Weronika Stącel i Krzysztof Kruk oraz uczniowie z klas drugich -członkowie
koła a zarazem organizatorzy wyjazdu.(pełna lista w załączeniu)
Inspiracją do zaproszenia naszych gimnazjalistów był realizowany przez Instytut
Humanistyczny program promowania nauki języków obcych. Natomiast z naszej strony
głównym powodem podjęcia takiego wyzwania była szansa pozyskania wsparcia dla
realizowanego przez koło projektu edukacyjnego nazwanego po angielsku „Step by step to
Intercultural Competence”.
Chcąc wyjaśnić najkrócej zamysł tego projektu, należy odwołać się do postawionych
w projekcie celów:
1. Nabywanie krok po kroku kompetencji językowych, czyli umiejętności kluczowych
pozwalających na mobilność młodych ludzi w celu zdobycia wykształcenia i w przyszłości
pracy.
2. Przygotowanie uczniów do wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+
oraz innych programach edukacyjnych o cechach interkulturowych.
Spotkanie studyjne trwało 4 godziny i odbywało się według planu, którego
najważniejszym wydarzeniem było spotkanie z panem Břetyslavem Princem- studentem,
obecnie stażystą w jarosławskiej uczelni w ramach programu Erasmus.
Pan Princ jest Czechem z Pragi, który specjalnie dla naszych uczniów przygotował
prezentację o swoim kraju a także rozmowę i quiz sprawdzający nabytą wiedzę .Wszystko
odbywało się w języku angielskim ale „wstawki” w języku czeskim wzbudzały również duże
zaciekawienie i radość ze względu na podobieństwa i różnice między językiem polskim i
czeskim oraz wynikające stąd czasami sytuacje humorystyczne.
Na czas tego spotkania organizatorzy udostępnili nam aulę z nowoczesnym wyposażeniem i
możliwościami technicznymi budzącymi uzasadniony zachwyt naszych uczniów.
Następnie nasza grupa została oprowadzona po pięknych salach przestronnego budynku
nowej biblioteki wyposażonej w kompletny system elektronicznej obsługi.
Odwiedziliśmy tam również punkt informacyjny tzw. Drogi św. Jakuba, w którym
dowiedzieliśmy się, że nasze miasto Przeworsk leżące na ważnym szlaku kulturowym
związanym z Via Regia, jest również celem dla pielgrzymów z całej Europy. Natomiast w
bibliotece PWSTE znajduje się centrum informacji, w którym pielgrzymi mogą uzyskać
specjalną pieczęć potwierdzającą w specjalnych paszportach, przebyte kilometry na szlakach
św. Jakuba.
Ostatnim punktem programu była wizyta w biurze ERASMUS, którego szefem jest
nasz rodak z Przeworska –pan Ireneusz Thomas. Dowiedzieliśmy się tam że, rusza nowy
program, który będzie realizowany do roku 2020, tzn., że nasi uczniowie, jeśli podejmą
studia, będą mogli z niego skorzystać w postaci stypendiów na studia i staże zagraniczne,
wymiany międzynarodowe, itp. Podstawowym i najważniejszym warunkiem uczestniczenia
w programach mobilności jest jednak przygotowanie językowe i kompetencje interkulturowe
czyli posługiwanie się językami obcymi na odpowiednim poziomie.
Podsumowując, nasza wizyta była możliwa dzięki zaangażowaniu w jej
zorganizowanie wielu pracowników PWSTE, szczególnie dyrekcji instytutu humanistycznego
pani dyrektor Marii Żak i zastępy dyrektora Krzysztofa Markowskiego. Na każdym etapie

1

naszej wycieczki byliśmy oczekiwani przez pracowników uczelni a pani rzecznik prasowy i
zarazem fotograf towarzyszyła nam przez cały czas dokumentując nasz pobyt.
Każdy z naszych uczestników otrzymał upominki, tzw. zestaw konferencyjny.
W imieniu naszej szkoły przewodnicząca SU – Weronika Stącel złożyła podziękowania za
ciepłe przyjęcie, ciekawą prezentację i bogaty program wizyty. Na pamiątkę zostawiliśmy
foldery o naszej szkole i podziękowaliśmy programem artystycznym w wykonaniu Emilki
Superson i Weroniki Kulpy.
Zebrane wiadomości i zdobyte doświadczenia posłużą nam do kontynuacji projektu,
którego efekty pragniemy zaprezentować na forum naszej szkoły w czasie Tygodnia Języków
Obcych. Mamy też nadzieję, że będzie możliwa dalsza współpraca z uczelnią z Jarosławia w
zakresie popularyzowania nauki języków obcych.
Lista uczestników wyjazdu studyjnego 14.03.2014
1.Superson Emilia

kl.2f

2.Kulpa Weronika

kl.2f

3.Szylar Natalia

kl.2f

4.Partyka Gabriela

kl.2f

5.Wiśniowska Paula

kl.2d

6.Jucha Anna

kl.2d

7.Mazur Aleksandra

kl.2d

8.Kępka Martyna

kl.2c

9.Jarosz Patrycja

kl.2c

10.Wajda Katarzyna

kl.2c

11.Michał Bar

kl.2c

12.Buja Kamila

kl.2c

13.Kruk Krzysztof

kl.2c

14.Stącel Weronika

kl.3b

Lista osób zaangażowanych w realizację programu wyjazdu studyjnego
Genowefa Markowska – opiekun Koła i autor scenariusz
Sabina Chlebuś – opiekun grupy
Maria Żak - dyrektor Instytutu Humanistycznego
Krzysztof Markowski - zastępca dyrektor IH
Iwona Barczyńska - sekretarka w IH
Magdalena Bojarska - rzecznik prasowy PWSTE
Adam Lis - operator techniczny w PWSTE
Jacek Hołub - przewodnik Drogi Św. Jakuba
Ireneusz Thomas - kierownik biura ERASMUS
Elżbieta Szombara – pracownik biura ERASMUS
Aleksandra Majcher - bibliotekarka
Aldona Motyka – zastępca dyrektora biblioteki
Raport przygotowała: mgr Genowefa Markowska
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