DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
W dniu 12 maja 2015 roku w naszym Gimnazjum odbył się apel pod hasłem
Launguages and Cultures z okazji Dnia Języków Obcych. Wzięli w nim udział goście
z Turcji - Ceren Güven, Sercan Demir, Halim Özgün Can, którzy zostali zaproszeni do naszej
szkoły przez Panią Dyrektor Dorotę Baj. Byli to studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu przebywający w Polsce w ramach programu
Erasmus.

Z ramienia uczelni towarzyszył im Pan Krzysztof Markowski - zastępca dyrektora
Instytutu Humanistycznego. Apel został przygotowany przez nauczycieli języków obcych:
B.Kisiel, G.Markowską, S.Pelc-Lichończak, K.Kaczmarzyk, S.Chlebuś i składał się z kilku
części. Na początku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom przeworskich szkół
podstawowych, którzy zostali laureatami II Międzyszkolnego Konkursu Językowego pod
hasłem „Człowiek”. W drugiej części apelu uczennice klasy 3d: Anna Jucha, Aleksandra
Mazur i Paula Wiśniowska, zapoznały zebranych z 6oo letnią rocznicą nawiązania polskotureckich stosunków dyplomatycznych i przedstawiły najważniejsze fakty z historii
stosunków polsko-tureckich. Po ich wystąpieniu studenci z Turcji opowiedzieli bardzo wiele
ciekawych rzeczy na temat swojego kraju ilustrując swoją prezentację materiałem wizualnym.

Kolejną częścią spotkania była seria pytań zadanych gościom przez uczniów w języku
angielskim.

Poszczególne części apelu przeplatane były występami wokalnymi laureatek
konkursów językowo-muzycznych – Aleksandry Wajdy z kl.2b, która wykonała piosenkę w
języku niemieckim pt. „Warum”, przy akompaniamencie Żanety Ulman z kl.1c oraz
Aleksandry Zabłockiej z kl.3b, która zaśpiewała piosenkę w języku angielskim pt. „All of
me”.

Apel zakończył się podziękowaniem ze strony Pani Dyrektor oraz wręczeniem
gościom folderów i upominków wykonanych własnoręcznie przez członków szkolnego Klubu
Języków Obcych, który jest prowadzony w naszym Gimnazjum przez Panią G.Markowską i
S.Chlebuś. Klub w tym roku kontynuuje realizację projektu kompetencji międzykulturowej we
współpracy z PWSTE w Jarosławiu. Warto zaznaczyć, że wykonane w języku angielskim
foldery zawierały elementy promujące naszą szkołę i nasze miasto. Po zakończonym
spotkaniu w szkole nasi goście w towarzystwie 30 uczniów (członków Klubu Języków
Obcych i uczniów wytypowanych przez zespół nauczycieli języków obcych) oraz
nauczycieli: G.Markowskiej, B.Kisiel i S.Chlebuś, udali się na spacer po Przeworsku, łącznie
z wejściem na wieżę ratuszową. Dzięki ufundowaniu przez Radę Rodziców obiadu studenci
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i pierogi, a uczniowie naszej szkoły cudzoziemską pizzę. Oczekując na zamówione dania

gimnazjaliści mieli możliwość konwersacji z gośćmi w języku obcym oraz mogli podziwiać
mistrzowską grę na akordeonie ucznia klasy 3e Łukasza Pieniążka.

Dzięki temu wydarzeniu uczniowie przeżyli lekcję edukacji językowej i międzykulturowej
w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami kraju o odmiennej kulturze za pośrednictwem
języka angielskiego.
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