WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
1) „Projekt Historyczny” opiekunowie: Aniceta Karpowicz, Diana Laffin, Beata Kouhan
Prace nad projektem trwały od października 2007r. do kwietnia 2008r.
 Młodzież polska i brytyjska poruszała interesujące obie strony tematy dotyczące ogólnie
historii obu krajów w latach: 1918 – 1945
- kryzys ekonomiczny w Polsce i Wielkiej Brytanii,
- zmiany w sytuacji prawnej i społecznej kobiet w obu krajach,
- zmiany w strukturze zatrudnienia podczas wojny,
- postawa zachodnich sojuszników Polski – nastawienie opinii publicznej
- podwójna gra Stalina w rozgrywkach politycznych,
- geneza II wojny światowej – bezpośredni winowajcy.
 Pozahistoryczne wyniki projektu:
- młodzież otrzymała możliwość poszerzenia wiedzy merytorycznej oraz zapoznania się z innymi
poglądami i sposobem interpretacji faktów; takich doświadczeń nie można nabyć czytając
podręczniki,
- nawiązano nowe znajomości i rozwijano umiejętności prowadzenia dyskusji; niektóre z rozmów
prowadzone były na oficjalnym forum, a niektóre przez prywatną pocztę, co dawało uczniom
większą swobodę wypowiedzi,
- uczniowie musieli rozwiązywać problemy techniczne i czasem aktywizować stronę brytyjska do
większego zaangażowania w dyskusji,
- polska młodzież mogła podszlifować swój poziom umiejętności z języka angielskiego, gdyż
większość dyskusji była prowadzona samodzielnie,
 10 kwietnia 2008 roku odbyła się debata, na której uczniowie i opiekunowie projektu
podsumowali swoją działalność i przedstawili wnioski.
 Informacje o projekcie ukazały się w prasie lokalnej.

2) IV Test Stypendialny „Farnborough 2008”: czwarta edycja Testu cieszyła się równie dużym
powodzeniem co w latach poprzednich. Dwoje kolejnych uczniów zdobywało unikalne
doświadczenia i zgromadziła niezapomniane wspomnienia z pobytu u gościnnych rodzin.
Zawiązano również trwałe przyjaźnie.
O tym jak wielką wiedzą musieli się wykazać wszyscy startujący w Teście uczniowie
świadczy zakres materiału zawarty w Ogłoszeniu Konkursu:
TEST STYPENDIALNY – 27 MARZEC 2008
Dzięki porozumieniu z nasza partnerska szkołą

“the sixth Form college in Farnborough” również w

obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły maja szanse wyjechać na stypendium naukowe do
Wielkiej Brytanii. Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie regulaminowo najlepszych wyników
w części pisemnej i ustnej testu stypendialnego – najlepszy uczeń i najlepsza uczennica. Nie zmarnuj
swojej szansy i weź w nim udział!!!
Harmonogram testu stypendialnego:
1) cześć pisemna – 27 marzec 2008
2) cześć ustna – kwiecień 2008
Zgłoszenia: do 7 marca 2008 u nauczycieli języka angielskiego
Szczegółowy regulamin testu ukaże sie na szkolnej stronie internetowej naszej szkoły
Zakres tematyczny materiału do części pisemnej:
1) English Literature and language
2) environmental studies
3) Government and politics
4) Media studies
5) Business studies
6) citizenship
7) Information technology
Część ustna:
1)
2)
3)
4)

W podróży – lotnisko, stacja kolejowa, metro, stacja autobusowa, poruszanie się po mieście
Wiedza o partnerskiej gminie Rushmoor (www.rushmoor.gov.uk) i partnerskiej szkole
(www.farnboroughsfc.ac.uk)
Rozmowy towarzyskie – zapoznawanie, przedstawianie, opowiadanie o zainteresowaniach,
rodzinie, dane personalne, sprawy bieżące w kraju i na świecie
Wiedza o Londynie, obyczajach i kulturze Wielkiej Brytanii; rozmówki – w sklepie, restauracji,
muzeum

Test stypendialny jest skierowany do uczniów wszystkich klas LO Sulechów
!!! Uczniowie, którzy byli stypendystami w poprzednich edycjach mogą wziąć udział w konkursie lecz nie
mogą zostać laureatami.

3) Wizyta angielskiej delegacji połączona z wystawieniem interpretacji sztuki W. Szekspira „Romeo
i Julia” oraz skeczami komediowymi. Oprawę przedstawienia uświetniły kostiumy udostępnione
przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego:
Poniżej treść artykułu opublikowanego na szkolnej stronie internetowej:

WIZYTA ANGIELSKIEJ DELEGACJI W NASZYM LICEUM -2.06.2008
Nasze Liceum odwiedziła oficjalna delegacja z Wielkiej Brytanii w składzie:
- Dyrektor naszej partnerskiej szkoły The Sixth Form College Farnborough – Dr John Guy wraz z małżonką
- koordynatorka Stowarzyszenia Miast Partnerskich – Pani Alison Boukhobza
- przewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich – Pan Brian Fagg
- wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich – Pan Brian Jupp
Nauczyciele języka angielskiego wraz z uczniami przygotowali oprawę artystyczną w postaci przedstawień,
które zostały przez naszych gości i publiczność bardzo dobrze odebrane. Podczas imprezy odbyło się
również nadanie tytułu „Przyjaciela Liceum” Panu Johnowi Guyowi oraz pamiątkowych dyplomów
pozostałym członkom delegacji.
Pan Dyrektor John Guy ujawnił swoje plany związane z imprezami na rok następny, a mianowicie projekt
dla młodzieży zainteresowanej tańcem oraz nowy projekt historyczny związany z II wojną światową.
Pozostali członkowie delegacji podkreślali, że nasze partnerstwo jest niezwykle korzystne dla obu stron.
„Dzięki naszym kontaktom młode pokolenie i dorośli poznają i rozumieją czym jest zjednoczona Europa i
Unia Europejska” – jak stwierdził Pan Brian Fagg.

