OBÓZ JĘZYKOWY

W dniach 20-24 maja 2014r. w malowniczo położonym miejscu w okolicach Bystrzycy
Kłodzkiej miał miejsce obóz językowy. W tegorocznym wydarzeniu brały udział szkoły z
całej Polski - w tym uczniowie naszego Zespołu Szkół!
Wieczorem po wielogodzinnej podróży zostaliśmy ciepło przywitani przez organizatorów.
Zostały przedstawione zasady oraz ogólny plan obozu. Mieliśmy przyjemność bliższego
poznania wolontariuszy, którzy przybyli z całego świata. Już pierwszego dnia rozpoczęły się
zajęcia integracyjne.

Każdy dzień zaczynaliśmy od Energizera, czyli ciekawych zabaw ruchowych z użyciem języka
angielskiego. Prezentacje o ojczystych krajach wolontariuszy przybliżyły nam ich kulturę oraz
życie codzienne. Oczywiście wszystko odbywało się w języku angielskim. Dzięki temu mogliśmy
poprawić nasze umiejętności słuchowe. W nasz plan wchodziły wycieczki krajoznawcze po
okolicy, gdzie mieliśmy okazje nawiązać bliższy kontakt z wolontariuszami poza zajęciami. Jak
najbardziej skorzystaliśmy z tej możliwości nawiązując nowe kontakty, również z uczniami z
innych miejscowości. Część zadań wymagała od nas nie lada umiejętności tj. swobodne
używanie języka angielskiego oraz występy na forum. Poprawność wykonanego zadania nie
zależała w całości od nas, lecz także od umiejętności pracy w grupie. Wiele z ćwiczeń oraz
projektów umożliwiła nam wykazanie się na tle grupy oraz ukazanie swoich indywidualnych
zdolności . Były one połączeniem zabawy oraz poprawiania swoich umiejętności. Niezbędna
była interakcja z innymi uczestnikami.
Jedną z najciekawszych form zajęć była Debata Oksfordzka- Oxford Debate. Była ona
najciekawsza, ponieważ łączyła w sobie wszystkie wyżej wymienione umiejętności. Poruszała
ona kłótliwe tematy, np. co jest ważniejsze-miłość czy pieniądze? Uczniowie naprawdę
przyłożyli się do zadania, podając wiele argumentów za i przeciw.
Rożne formy rozrywki ? dyskoteki, karaoke, zabawy, ogniska dawały nam chwile wytchnienia
od wymagających skupienia zadań.
Zakończenie podczas ostatniego dnia obozu było pełne wzruszenia. Podczas rozdawania
certyfikatów wielu uczniów wyraziło ogromną chęć powrotu. Dopiero ostatniego dnia
dostrzegliśmy, co tak naprawdę dały nam te kilka dni obozu.
Gorąco polecamy i zachęcamy uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej do wzięcia udziału
w obozie. Jest to ogromna atrakcja.
Organizatorem wyjazdu była Pani Barbara Gołofit, nauczycielka języka angielskiego w
naszej szkole, której serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

Olga Piłat, Irmina Górecka - klasa IIIa
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