PROJEKT WYMIANY KORESPONDENCYJNEJ
Z UCZNIAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW
W JĘZYKU ANGIELSKIM

Nauka języka obcego powinna być dla uczniów przyjemnością, dlatego też ucząc się
języka angielskiego uczniowie powinni praktycznie wykorzystywać język, co również może
zwiększyć ich motywację do nauki. Z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Agnieszki
Winiarskiej uczniowie klas szóstych z naszej szkoły już kolejny, szósty rok biorą udział
w wymianie korespondencji drogą tradycyjną z uczniami z innych krajów na świecie. Pani
Agnieszka Winiarska z własnej inicjatywy rozpoczęła współpracę z nauczycielkami ze szkół
w Kanadzie - Lesley Machon oraz Włoch - Maria Rosa Tiscali. W tym roku uczniowie z klas
VI piszą z uczniami z Kanady. Uczniowie piszą listy indywidualnie oraz grupowo podczas
lekcji języka angielskiego wspólnie omawiając różnice kulturowe oraz problemy, z jakimi
borykają się uczniowie innych krajów. Uczniowie przygotowują karty świąteczne oraz inne
drobne prezenty, które wysyłają drogą tradycyjną do uczniów za granicą, jednocześnie
otrzymując podobne listy i prezenty. W ten sposób uczniowie doskonalą język angielski,
który jest jedyną drogą komunikacji z uczniami z Calgary. Dzięki korespondencji, wdrażanej
w naszej szkole, motywacja do nauki naszych uczniów wzrasta, a jednocześnie podnosi się
ich poziom języka, o czym świadczy wysoki poziom wyników z języka angielskiego
w konkursach ogólnopolskich takich jak Olimpus. Tradycyjna korespondencja jest bardzo
atrakcyjną formą pogłębiania wiedzy na temat innych krajów, jak również praktycznym
sposobem rozwijania i wykorzystywania języka angielskiego. W najbliższej przyszłości klasy
czwarte i piąte również mają dołączyć do wymiany korespondencyjnej z uczniami krajów
znajdujących się w Europie.
W poprzednich latach uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w projekcie
"Bruce the Moose" zapoczątkowanym przez nauczycielkę z Kanady - Lesley Machon.
Był to projekt dotyczący podróżującej maskotki z Kanady o imieniu Bruce, która odwiedzając
różne kraje poznawała ich kulturę oraz język. Maskotka trafiła do naszej szkoły i uczniów.
Wspólne zdjęcia oraz teksty po angielsku dotyczące naszej kultury znalazły się na stronie
podróżującej maskotki, która z naszej szkoły udała się do Francji. Nasza szkoła była jedyną
szkołą w Polsce, którą ta maskotka, tj. kanadyjski łoś, odwiedziła.

