Kalendarium współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie z The Sixth Form College w
Farnborough, Wielka Brytania

WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1) Wizyta delegacji angielskiej podczas Jubileuszu 60-lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Sulechowie
W dniach 3-6.10.2014r. przebywała w naszej szkole delegacja gości z Wielkiej Brytanii, aby uświetnić
Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego. Pan dr John Guy, który był Dyrektorem naszej partnerskiej
szkoły The Sixth Form College Farnborough przez ponad 10 lat, wraz z małżonką z radością i wzruszeniem
przybyli na naszą uroczystość, gdyż to właśnie oni w maju 2004r. przybyli do Sulechowa i zainicjowali
naszą współpracę, która trwa do dziś.
Państwo Guy uczestniczyli rano we Mszy Świętej z okazji Jubileuszu LO Sulechów. Następnie, Pan
Dyrektor wygłosił bardzo osobiste przemówienie w czasie uroczystości i przekazał na rzecz szkoły srebrny
pamiątkowy medal, przedstawiający srebrny Dąb Wolności. Również wieczorem Państwo Guy wzięli udział
w dalszej bardziej balowej części uroczystości.
Oprócz części oficjalnej, goście zwiedzili również skansen w Ochli i wzięli udział w warsztatach pt. „U
progu jesieni”, gdzie Pan Dyrektor ćwiczył wyrabianie nici lnianych. Niezwykłym przeżyciem dla członków
szkolnego Klubu Młodych Naukowców było spotkanie z Państwem Guy, którzy zgodzili się być
honorowymi Patronami naszego szkolnego stowarzyszenia. Pan Dyrektor wygłosił krótką pogadankę i
zainspirował młodzież do aktywnego inwestowania w rozwój swojej wiedzy naukowej.
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2) Konkurs leksykalny z partnerską szkołą w Farnborough „Words for Charity ”

W dniu 19 czerwca 2015 odbyła się trzecia edycja konkursu “Words for Charity 3”. Dziesięcioro
uczniów LO Sulechów oraz grupa uczniów z naszej partnerskiej szkoły The Sixth Form College
Farnborough z Wielkiej Brytanii zdobywało ziarna ryżu na cele charytatywne wykazując się znajomością
słownictwa angielskiego w programie Free Rice sponsorowanego przez „United Nations Food
Programme”. Konkurs, podobnie jak trzy pozostałe edycje został zarejestrowany w Radzie Europy jako
impreza z okazji Europejskiego Dnia Języków - http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/8066/Default.aspx
.
Cele konkursu związane były z zachęceniem polskiej i brytyjskiej młodzieży do wzbogacania zasobów
słownictwa oraz skupienie uwagi na problemach krajów rozwijających się, gdyż konkurs był jednocześnie
akcją charytatywną. Ponadto ważne było promowanie uczestnictwa w konkursach leksykalno-gramatycznych
i rozwijanie umiejętności pracy drużynowej.
Najlepsi z najlepszych okazali się: Agata Cogiel 2m, Marcel Rzepka 2m oraz Monika Nowikiewicz 2m.
Podobnie jak w latach poprzednich dyplomy dla naszych zwycięzców zostały wykonane i przesłane
przez szkołę brytyjską. Natomiast my wykonaliśmy i przesłaliśmy dyplomy dla brytyjskich laureatów.
Relację z rozdania nagród w The Sixth Form College Farnborough można zobaczyć na brytyjskiej
szkolnej stronie internetowej - http://www.farnborough.ac.uk/News/Show/182200
Polskim opiekunem konkursu była nauczycielka języka angielskiego, Beata Kouhan natomiast
brytyjskim opiekunem konkursu był Curriculum Manager for English, Pan Dominic Eady.
Mamy nadzieję, iż ten konkurs będzie nadal stałym punktem programu naszej partnerskiej współpracy.

