NIECODZIENNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W ZSO W MOGIELNICY
Z UDZIAŁEM WOLONTRIUSZY AIESEC Z ROSJI I MALEZJI !!!

Dnia 15 września 2016 roku w naszej szkole gościliśmy wolontariuszki
z międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, EUGENIĘ z Rosji i LIM
HUI YEAN z Malezji, które odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie
nauczyciela języka angielskiego pana Pawła Kowalskiego i przyjechały do
szkoły, aby przeprowadzić prezentacje i warsztaty językowe oraz aby
zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego.
Organizacja AIESEC zrzesza studentów – wolontariuszy z całego świata
i prowadzona jest przez młodych ludzi już od 66 lat. Studenci z różnych krajów
realizują program praktyk i wolontariatów. Organizacja realizuje projekty
społeczno – edukacyjne nastawione na różnorodność kulturową jak również
prowadzi naukę języka angielskiego w szkołach.
W tym dniu wolontariuszki prowadziły prezentacje multimedialne, które
miały na celu przybliżenie młodzieży z gimnazjum i z liceum kultury
i obyczajów panujących w krajach z których pochodzą, a więc Rosji i Malezji.
Różnice kulturowe okazały się znaczne, niektóre nawet zadziwiały młodzież.
Bardzo ciekawym punktem prezentacji okazała się nauka języka chińskiego.
Wolontariuszki wraz z nauczycielem języka angielskiego przygotowali dla
młodzieży również zajęcia warsztatowe podczas, których uczniowie mieli
możliwość doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Młodzież mimo różnego poziomu znajomości języka angielskiego chętnie
uczestniczyła w ćwiczeniach językowych. Dużo osób prowadziło również
skuteczne rozmowy indywidualne z wolontariuszkami, co upewniło młodzież
w przekonaniu, że znajomość języka angielskiego to duży atut w życiu
człowieka.
Spotkanie uczniów z wolontariuszkami AIESEC było niezwykłą przygodą
jaką mogli doświadczyć po raz pierwszy w swoim życiu dzięki niecodziennym
lekcjom języka angielskiego.
Panie wolontariuszki zwiedziły także naszą szkołę, zapoznały się
z zasadami panującymi w polskiej szkole. Odwiedziły bibliotekę, czytelnię
i centrum informatyczne. W szkolnej stołówce miały możliwość posmakowania
smacznych, polskich domowych obiadów, które bardzo przypadły im do gustu.
Podczas rozmów z dyrekcją i nauczycielami dowiedziały się jak działa nasza
szkoła i nasz system edukacji.
Panie wolontariuszki podziękowały za ciepłe przyjęcie i nowe
doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Wspólne zdjęcia, które uczniowie chętnie sobie z paniami robili niech
pozostaną wspaniałym wspomnieniem niecodziennych zajęć języka angielskiego
w naszej szkole.

