POLSKO – LITEWSKA WYMIANA MŁODZIEŻY
W dniach 07.09.2012 – 14.07.2012r młodzież naszego Gimnazjum oraz uczniowie
gimnazjum z Poniewieża wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Dziennikarskim,
finansowanym przez POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZU WYMIANY MLODZIEŻY.
Tytuł projektu – był bardzo wymowny - "Young journalists have Their Say", czyli młodzi
dziennikarze mają głos, to właśnie im - młodym ludziom - oddaliśmy głos.
Głównym celem warsztatów dziennikarskich było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich,
inspirowanie do aktywności twórczej oraz pogłębianie wiedzy. Warsztaty, podczas których
młodzie ludzie pracowali w polsko-litewskich grupach, uczyły samodzielnego i krytycznego
myślenia oraz odpowiedzialności za słowo.
Podczas projektu młodzi dziennikarze poznali tajniki warsztatu dziennikarskiego w teorii oraz
przede wszystkim w praktyce. Najciekawszą formą zajęć było przeprowadzenie wywiadu
podczas…przeprawy promem! Uczestnicy projektu na początku onieśmieleni ale już po
chwili z uśmiechem i odwagą wyruszyli z dyktafonami i nagrali bardzo interesujące wywiady
z obcokrajowcami, podróżującymi po Kłajpedzie. Na zajęciach przyswoili sobie także wiedzę
o podstawowych gatunkach publicystycznych oraz stworzyli własną gazetkę - oczywiście
w języku angielskim, która jest twardym rezultatem, czyli efektem końcowym naszej
wymiany.
Tydzień minął bardzo szybko, każdy dzień przynosił nowe atrakcje i przygody, które już teraz
zamieniły się w piękne wspomnienia. Młodzi uczestnicy warsztatów na pewno podszkolili
swój język angielski, wzbogacili swoją wiedzę i mam nadzieję, że zyskali także nowych
przyjaciół.
Natalia Rachwalik
Udział w projekcie językowym niesie z sobą wiele korzyści dla dzieci. Język angielski stał
się czymś więcej niż tylko przedmiotem nauczania. Służył on nam tym razem do brania
udziału w różnego rodzaju wydarzeniach i tym samym zgłębiania kultury innych krajów.
Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, dzięki czemu młodzi ludzie osłuchali się z
językiem i naturalnie przyswoili duży zasób słownictwa z wielu dziedzin życia wraz ze
strukturami językowymi. Uczestnicy wspólnie założyli profil na Facebooku, wysyłali sobie
wiadomości i zdjęcia. Kolejną zaletą warsztatów prowadzonych przez nas była interesująca
tematyka, skłaniająca młodzież do poszerzania ich horyzontów i rozwijania swoich pasji (w
naszym przypadku dziennikarstwa). Prace projektowe wpłynęły na poszerzenie wiedzy
uczniów o innych krajach i ich świadomości kulturowej – podobieństw i różnic między
Polską i Litwą.
Udział w projekcie umożliwił mi wymianę doświadczeń pedagogicznych i poznanie
wspaniałych ludzi, z którymi mam nadzieję pozostanę w stałym kontakcie.
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