
WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

 

1) Nawiązanie współpracy z Military Preparation College w Farnborough, Wielka Brytania. 

Założenia współpracy obejmują:  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NOWEGO TYPU WSPÓŁPRACY 

POMIĘDZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SULECHOWIE A MILITARY 

PREPARATION COLLEGE W FANROBOROUGH W WIELKIEJ BRYTANII 

 

1) Źródło współpracy: rozmowa wstępna w imieniu LO Sulechów została przeprowadzona przez 

przedstawiciela Gminy Rushmoore (partnerska Gmina w Wielkiej Brytanii naszej polskiej Gminy 

Sulechów). Przedstawiciel Military Preparation College wyraził zainteresowanie możliwością 

współpracy co zaowocowało wymianą emaili pomiędzy szkołami. 

2) Informacje o Military Preparation College Farnborough: Military Preparation College 

Farnborough jest częścią Samuel Cody Sports College w Faborough w Wielkiej Brytanii. W 

Wielkiej Brytanii znajduje się kilka takich szkół a ich zadaniem jest przygotować kadetów do 

wstąpienia do Brytyjskich Sił zbrojnych we wszystkich typach jednostek. Są to szkoły prestiżowe- 

jedną z nich odwiedził ostatnio następca tronu Książę Karol. Zarówno pracę w tym miejscu jak i 

naukę traktuje się jako wielki honor i przywilej a uczęszczają do niej uczniowie pomiędzy 16-19 

rokiem życia. Kadeci przybywają do Military Preparation College Farnborough z najodleglejszych 

zakątków Wielkiej Brytanii. W szkole odbywają różnorodne zajęcia m.in. Zajęcia o tematyce 

wojskowej, matematyka, język angielski, zajęcia rozwoju osobistego, praca w służbach publicznych. 

Jak podkreśla główny instruktor tej szkoły młodzież cechuje niesamowity entuzjazm i zapał, chociaż 

nie mają obowiązku wstępowania do wojska po jej ukończeniu. Więcej informacji o idei MPC na 

stronie:  http://www.mpct.co.uk/ 

3) Koordynator współpracy ze strony Brytyjskiej: Pan Andrew King jest głównym instruktorem w 

Military Preparation College w Farborough.  Zanim został instruktorem w MPC w Farnborough w 

czasie poprzedniej pracy przebywał przez 6 tygodni na szkoleniu w Polsce i jest pełen entuzjazmu 

oraz widzi duży potencjał w rozwinięciu współpracy pomiędzy naszymi szkołami w dziedzinie klas 

o profilu wojskowym. Wyraża pełną gotowość współpracy i bardzo chętnie przyjechałby ponownie 

do Polski tym razem, aby omówić szczegóły wspólnych działań. 

4) Możliwe korzyści ze współpracy: jest pewne, iż taka współpraca byłaby unikalna w skali naszego 

kraju. Po raz pierwszy klasy wojskowe z małej miejscowości jaką jest Sulechów otrzymałyby 

możliwość współpracy z młodzieżą w podobnym wieku i w szkole o podobnym profilu w innym 

kraju UE. W związku z tym, iż wiodącym językiem w tych klasach jest język angielski dzięki takiej 

działalności można by w nowatorski sposób realizować dwa cele dydaktyczne: naukę przedmiotów 

związanych z wojskowością i naukę języka angielskiego. Propozycja takiej współpracy jest 

jednorazowa i wymagała niezwykłego zaangażowania kilku osób lecz aby móc ją zapoczątkować i 

rozwijać potrzebne jest wsparcie finansowe umożliwiające realizację podstawowych działań: 

wymiany młodzieży, przeloty samolotem, organizacja czasu wolnego, udział w konkursach 

teoretycznych i praktycznych, organizacja innych wspólnych przedsięwzięć.  Udział w takim 

przedsięwzięciu umożliwiłby przygotowanie naszych uczniów z klas wojskowych w sposób jeszcze 

bardziej profesjonalny do podjęcia kariery w służbach mundurowych i przyszłej pracy na rzecz 

naszego kraju. Dałby im niezwykłe i unikalne doświadczenia, które mogłyby znacząco przyczynić 

się do zwiększenia efektywności ich pracy dla kraju w przyszłości. 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.mpct.co.uk/


2) VII Edycja Testu Stypendialnego Farnborough 2012: 

 

Relacja z pobytu na wyjeździe stypendialnym do Wielkiej Brytanii 
„VII Sixth Form College Farnborough Scholarship 2012” 

Na przełomie 24.06. – 01.07.  dwie finalistki VII Testu Stypendialnego przebywały na wyjeździe w 
Wielkiej Brytanii. Nasz brytyjski partner jak zwykle stanął na wysokości zadania i zapewnił naszym 
uczennicom pobyt u gościnnych i serdecznych rodzin, udział  w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i 
imprezach szkolnych np. Bal Maturalny. Uczennice miały również okazję zwiedzić ciekawe miejsca. 
Oto ich wrażenia z pobytu: 

Natalia: 
„Ogólnie wyjazd się udał. Na pewno   podszkoliłam  język angielski. Rodzina była bardzo miła i 

sympatyczna. Zwłaszcza pan Michael który wciąż zaskakiwał nowymi słówkami w języku polskim. Ponadto 

pan pułkownik bardzo interesuje się polską historią, a aktualnie pisze książkę o Sobieskim. Jeśli chodzi o 

szkołę to jest naprawdę nowoczesna, a nauczyciele są przyjacielscy, nie wywierają dużej presji na uczniach. 

A właśnie jeśli chodzi o osoby uczęszczające do tej szkoły są bardzo zdyscyplinowane i pilne. Zwiedziliśmy 

wiele pięknych miejsc w Londynie. Do szkoły dojeżdżałam z chłopakiem u którego mieszkałam, gdyż posiada 

już prawo jazdy. Strasznie dziwnie jeździ się po lewej stronie ;)  Pobyt u rodziny brytyjskiej był super 

przygodą. mogłam poznać kulturę tamtejszych ludzi. Szczególnie zapamiętałam dyrektora Simona Jarvis'a, 

jest świetnym i pozytywnym człowiekiem. 

Jeśli chodzi o wszelkie dodatkowe  koszty to praktycznie ich nie było. Gdyż jak już wspominałam 

dojeżdżałam razem z Jamie'm a za bilety do Londynu płaciła pani R. gdyż miała specjalna zniżkę i 

poinformowała nas że nie będzie konieczne żebyśmy płaciły.” 

Inga:„W Anglii spędziłam tydzień. Mieszkałam u angielskiej rodziny. Od poniedziałku do piątku 

byłam w szkole przeważnie od godziny 9:00 do 16:10. Uczestniczyłam w zajęciach z matematyki, chemii, 

biologii i religii. Jedna lekcja trwa tam półtorej godziny. Ponadto w czwartek wieczorem obejrzałam 

musical w wykonaniu uczniów. W piątek miałam możliwość obserwowania treningu pływania 

synchronicznego drużyny olimpijskiej oraz uczestniczyłam w Balu Absolwentów. W sobotę odbyła się 

wycieczka do Londynu.” 

Podobnie jak Natalia, Inga również nie poniosła dodatkowych kosztów, oprócz biletów lotniczych (te 

zresztą udało się dziewczynom kupić bardzo tanio).  

Trzymamy kciuki, aby również w roku szkolnym 2012/2013 była ta wyjątkowa możliwość 
wyjazdu stypendialnego do naszej partnerskiej szkoły The Sixth Form College Farnborough! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


