Wyjazd uczniów z opiekunami na obóz językowy Fundacji Euroweek
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Warsztaty w programie Euroweek to podróż w świat. To komunikacja w języku angielskim
z wolontariuszami z wielu kontynentów, ludźmi różnych kultur i narodowości – m.in. Jamajki, Indii, Kolumbii,
Tajlandii czy Armenii.
Uczniowie chętnie brali udział w różnorodnych szkoleniach.
Po pierwsze nauczyli się jak być dobrym liderem (program leadership). Wcielali się w role przywódców
różnych projektów. Uczyli się jak słuchać innych, jak zdobyć zaufanie grupy i budować z innymi relacje
partnerskie. Uczniowie starali się używać zwrotów grzecznościowych, dokładnie precyzować swój punkt
widzenia oraz w przemyślany sposób przedstawiać swoje „za i przeciw”.
Po drugie uczniowie uczestniczyli w zajęciach dramowych poruszających tematy związane
z problemami dorastania, przestępczości, konfliktów z rówieśnikami lub rodzicami czy asertywnością. Zajęcia
teatralne pokazały uczestnikom jak wiele może być rozwiązań jednego problemu. Zachęciły uczniów
do swobodnych wypowiedzi, do bycia asertywnym.
Ponadto, uczniowie dokonywali autoprezentacji na zajęciach z „Mission Impossible” i „The Talent
Show”. Zajęcia te miały na celu uświadomienie uczniom jak daleko sięga ich kreatywność, jak są otwarci na
innych i jak są zdolni. Wcielali się w role aktorów, reżyserów, modeli, twórców sztuki ludowej i piosenkarzy.
Dodatkowo zajęcia pokazały umiejętności językowe uczniów. Dzięki codziennym kontaktom
z wolontariuszami uczniowie mogli przełamać barierę językową i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Poza
intensywną pracą na zajęciach, uczestnicy mogli pozwolić sobie na chwilę oddechu podczas codziennych
dyskotek, podczas których poznawali także muzykę oraz tańce narodowe wolontariuszy. Poza doskonaleniem
umiejętności społecznych, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach
dotyczących krajów pochodzenia wolontariuszy.

Dzięki nim młodzież poznała różnorodność tych państw, ich położenie geograficzne, tradycje, historię
i podstawowe zwroty grzecznościowe w ich językach. W ten sposób dzieci uczyły się akceptacji różnorodności
kulturowej oraz rozbudzały swoje zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem. Warsztaty
i prezentacje prowadzone były w języku angielskim, co pozwoliło uczniom doskonalić umiejętności językowe.
Uwieńczeniem kilkudniowego kursu była wspólna ewaluacja warsztatów. Największą korzyścią było
zdobycie nowych doświadczeń, otwarcie się na nowych ludzi i różne kultury, integracja grupy i przełamanie
bariery językowej.
Po powrocie uczestnicy przekazali społeczności szkolnej relację z Euroweeku podczas szkolnego
Tygodnia Europejskiego.

