
 

WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 

 

1) The Magical Carpet Ride”: Uczniowie z The Sixth Form College Farnborough przygotowywali 

przedstawienie taneczne ukazujące tańce z różnych stron świata. Wyjątkowość tego projektu 

stanowił fakt, iż do występów zaproszono dzieci niepełnosprawne. Nauczycielka prowadząca 

projekt uznała, iż przedstawienie nie będzie kompletne bez polskiego tańca narodowego 

dlatego zwróciła się do naszej szkoły z prośbą o współpracę w tej dziedzinie. W związku z tym 

dwoje uczniów brytyjskich pod opieką nauczycielki przez kilka dni uczyło się polskiego tańca 

Poloneza pod okiem doświadczonej instruktorki z Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz zajęć 

tanecznych młodzież z klasy językowej  wraz z nauczycielką przygotowała dla angielskich gości 

wycieczki krajoznawcze oraz imprezy integracyjne. W dniu premiery w Farnborough na 

widowni zasiali zaproszeni polscy uczniowie wraz z polskim opiekunem projektu. Z dumą 

oglądali pokaz Poloneza w wykonaniu brytyjskiej grupy, a tle widać było wizerunek polskiej 

flagi narodowej. Polskim uczniom również zapewniono wiele atrakcji połączonych ze 

zwiedzaniem. 

  

 

 

 

 

 

 



 

2) „English Phrasal Verbs”: Konkurs gramatyczny, zarejestrowany w Radzie Europy jako 

impreza z okazji 26 Września 2004/2005 Europejskiego Dnia Języków. Głównym celem 

zmagań było wzbogacenie zasobów słownictwa uczniów o angielskie czasowniki frazowe; 

wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy polską a brytyjską społecznością w celu 

przygotowania najbardziej aktualnej i efektywnej wersji konkursu oraz nadanie konkursowi 

zasięgu międzynarodowego. Projekt składał się z trzech etapów rozłożonych na kilka miesięcy i 

zarówno po stronie brytyjskiej, jak i polskiej uczniowie licznie zgłaszali chęć udziału. 

Szczególnym osiągnięciem były wysokie wyniki uczniów polskich a liczne nagrody ufundowali: 

Firma Egis, Ambasada USA w Warszawie, Marilyn Harris i Vanja Karanovic – The Sixth 

Form College Farnborough, Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, Ministerstwo Edukacji w 

Warszawie, Firma Oxford University Press oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) I edycja Testu Stypendialnego „Farnborough Scholarship” (w części przygotowywanie arkuszy 

testowych i praca w komisji egzaminacyjnej: wszyscy nauczyciele języka angielskiego): 

Jednym z ustaleń podczas pierwszego spotkania z Dyrektorem The Sixth Form College było 

ufundowanie przez stronę brytyjską corocznego stypendium dla dwójki uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego. Stypendium to miało polegać na umożliwienie wyjazdu polskim uczniom 

do Farnborough, uczęszczanie na zajęcia do The Sixth Form College, pobyt u rodziny 

brytyjskiej wraz z wyżywieniem oraz możliwość uczestniczenia w imprezach szkolnych jak i 

lokalnych i wycieczkach. Uczniowie otrzymywali również tzw. kieszonkowe na pokrycie swoich 

wydatków. Zmagania uczniów odbywały się na drodze dwuetapowego konkursu (pisemnego i 

ustnego) zwycięzcami za każdym razem mieli być uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki a 

swoją postawą będą godnie reprezentować Liceum. Pierwszych dwóch laureatów spędziło na 

stypendium ponad trzy tygodnie, a swoje wspaniałe wrażenia opisali w artykułach 

opublikowanych  na szkolnej stronie internetowej oraz odbyli pogadanki z innymi uczniami, 

aby zachęcić ich do jeszcze skuteczniejszej nauki języka angielskiego i udziału w przyszłych 

edycjach Testu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


