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W dniach 18 – 22 lutego 2019r. po raz pierwszy realizowany był w naszej szkole projekt
organizowany przez AIESEC – organizację prowadzoną przez Szkołę Główną Handlową. Nasi
goście – Ayeza Haas (studentka sztuki z Brazylii) oraz Mohamed Tarek Chihi (student języka
francuskiego z Algierii) prowadzili przez tydzień zajęcia z uczniami naszego liceum i technikum.
Ayeza i Tarek opowiadali o swoich krajach, tradycjach, obyczajach i kulturach oraz rodzinnych
miastach, podczas gdy uczniowie mieli możliwość komunikowania się z nimi w języku
angielskim. Zajęcia z obcokrajowcami umożliwiły poznanie tych ciekawych ludzi i ich otoczenia,
uświadomiły potrzebę znajomości języka angielskiego oraz być może zachęciły do zwiedzania
innych krajów. Mamy nadzieję, że nasi goście zapamiętają nas jak najlepiej. Dziękujemy za
ciekawie spędzony czas podczas lekcji oraz poza nimi. Z tego tygodnia pozostaną nam miłe
wspomnienia oraz wspólne zdjęcia...

Więcej informacji o projekcie...

Organizacja AIESEC to największa na świecie organizacja pozarządowa prowadzona przez
młodych ludzi, działająca nieprzerwanie od 1948 roku na poziomie lokalnym, narodowym i
globalnym. W chwili obecnej organizacja skupia ponad 80 000 członków w 122 krajach świata.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach w języku angielskim prowadzonych
przez wolontariuszy z innych kontynentów.

Cele projektu to m.in.:
- promowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata,
- pomoc młodym ludziom w odkryciu potencjału,

- umożliwienie rozwoju, dzięki globalnej edukacji,
- rozwijanie świadomości kreatywności i przedsiębiorczości uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
- budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie,
- zrozumienie zależności łączących ludzi na całym świecie,
- poszanowanie różnych poglądów politycznych, światopoglądowych i społecznych,

-wdrożenie przez szkoły innowacyjnych form nauczania promujących postawy pro-społeczne
wśród młodzieży.
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Doświadczenie kontaktu z obcokrajowcami jest wspaniałym przeżyciem dla młodzieży, która nie
często ma okazję spotkać osoby z tak odległych części świata jak Afryka czy Ameryka
Południowa. Uczniowie mają niesamowitą szansę, aby sprawdzić swoje umiejętności
organizacyjne, interpersonalne i językowe. Kontakty z wolontariuszami mogą stać się dla nich
źródłem inspiracji w wyborze własnej kariery zawodowej.

Magdalena Wróblewska – szkolny koordynator projektu
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