Informacje dotyczące obozu językowego w Wólce Na dbużne j k. Siemiatycz
17-23 czerwca 2010 r.

Zgodnie z harm onogramem projektu, realiz owanego z PO KL współfinansowanego z E uropejskiego
Funduszu Społecznego, 20 uczniów Technikum Zawodowego NR1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Białymstoku, uczestników kurs ów językowych, poje chało na obóz językowy do W ólki
Nadbużne j k. Siemiatycz.
Termin obozu to 17-23 czerwca 2010 . Uczniowie wraz z 4 nauczycielami języków zamieszkali w ośrodku
wypoczynkowym „Pod Sosną”.
Po przyjeźdz ie do ośrodka uczniowie oraz nauczyciele zos tali rozlokowani w domkach.
Nauczyciele języka angielskiego to pani Miros ława Grodzka i pani Anna Orłowska -Zdanowicz.
Nauczyciele języka niemie ckiego to pani Katarzyna Czyżewska i pani Elwira Kiczkajlo
Następnie, nauczyciele podz ielili uczniów, na 4 grupy językowe po 5 uczniów. Zapoznali też ich z
programem obozu .
Pie rwszego dnia odbyły się gry i zabawy ułatwiające poznanie i integ rację. W kole jnych dniach odbywały
się zajęcia poprawiające komunikację językową.
Młodzież organiz owała wieczory filmowe /filmy w oryginalnych wersjach językowych/.
Relaks stanowiły zajęcia sportowe, karaoke i wiecz orki taneczne.
W nie dzielę, przy ognisku, zorganizowano gry i zabawy językowe.
Każdego dnia uczniowie mie li czas wolny, podczas którego fotografowali ciekawe przyrodniczo m iejsca,
zbierali informacje aby wieczorem opracowywać ma teria ł do preze ntacji multimedialnej w języku angielskim
czy niemieckim.
Zebranymi informacjami uczniowie podzie lą się z kolegami podczas Dni Nauki w Szkole- Marzec
Miesiącem Nauki.
informacje opracowała Anna Domańska –asystent projektu

_______________ ___________ ___________ __________ ___________ ___________ __________ __________
Projekt współfina nsowany przez Uni ę Eur opejską w ramach Eur opejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Dodat kowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogól nokształcących i Technicznych w Bi ałymstoku.
Poprawa wykształce nia i k ompetencji uczni ów.” Pri orytet IX,
Działani e 9. 2 Program u Operacyjnego Ka pitał Ludzki 2007 – 2013. Nr projektu: W ND-POKL.09. 02. 00- 20- 054/ 09
Zespół Szkół Ogól nokształcących i Technicznych ul. Antoni uk Fabryczny 1, 1 5-76 2 Białystok tel. 085 65 3-00 -73, 08 5 654 -76- 25, fax 085 6 53-3 2-15, www.zsoit.bialystok.p l

