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W tym roku po raz pierwszy 10 uczniów z naszej szkoły miało możliwość wyjazdu na
pięciodniowy obóz szkoleniowy w ramach projektu „EuroWeek” do miejscowości Długopole
Dolne. Program ten, odbywający się cyklicznie, jest organizowany przez Europejskie Forum
Młodzieży oraz współfinansowany przez Unię Europejską.

Uczniowie brali udział w warsztatach, które odbywały się w języku angielskim i prowadzone
były przez wolontariuszy z wielu krajów w formie interaktywnych warsztatów, gier
symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Poziom języka był dostosowywany do poziomu
grupy a plan ramowy modyfikowany w zależności od jej potrzeb. Uczniowie poznali Yuu Wii
z Filipin, Ashwini z Indii, Prata z USA , Unę z Keni i Jasina z Łotwy, Pawła z Białorusi,
Ednę z Meksyku.

Pięciodniowy rozkład zajęć zakładał prezentacje wolontariuszy z kilku krajów. W trakcie
prezentacji uczniowie dowiadywali się nie tylko podstawowych informacji o rożnych krajach,
ale także wielu ciekawostek. Jak na obóz językowy przystało wszyscy uczyli się też
podstawowych słów w kilku językach.

Kolejne bloki programowe obozu związane były z zagadnieniem „Team Building”
(budowaniem zespołu). Wymagały one od uczestników sporego wysiłku intelektualnego i
pracy nad zadaniami rozwijającymi najcenniejsze umiejętności społeczne i językowe:


Umiejętność autoprezentacji oraz prezentacji partnerów w języku angielskim



Szybkie przygotowywanie informacji na zadany temat . (Tematem były przydatne
aplikacje, które uczniowie musieli „wymyśleć” i zareklamować na konferencji)



Umiejętność zadawania pytań w obecności publiczności- odgrywanie ról
dziennikarzy biorących udział w konferencji prasowej.
Umiejętność dyskusji- udział w debacie oksfordzkiej na zadany temat.
Umiejętności współpracy, podziału ról i obowiązków, budowanie zaufania w grupie
Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy i zadań- w 30 minut należało wykonać 12
zadań czyli „Mission Impossible”.
Umiejętność komunikacji w języku angielskim






Oprócz warsztatów organizatorzy zapewnili uczestnikom codzienną rozrywkę w formie
porannych „energizerów” czyli wspólnych integracyjnych zabaw i ćwiczeń na rozpoczęcie
dnia, a także dyskotek wieczorami.

W trakcie obozu odbyła się także wycieczka krajoznawcza do Bystrzycy Kłodzkiej oraz
Kłodzka, podczas której uczniowie zwiedzili starówkę i zabytki obu miast a także największe
w Europie Muzeum Filumenistyczne i Twierdzę Kłodzko wraz z jej fortyfikacją i
podziemnymi korytarzami minerskimi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w obozie i poszczególnych
warsztatach. Wyjazd wszyscy uczestnicy ocenili jako bardzo udany i już zapowiedzieli swój
udział w przyszłym roku.

