Lekcje z obcokrajowcami - Jenny z Hongkongu i Pepe z Meksyku
(Udział w projekcie HEALTH - ZDROWIE)
W dniach 04.06 – 08.06 w ZSSCHiO wszyscy uczniowie klas liceum
i technikum mieli przyjemność poznać Jenny z Honkgkongu oraz Pepe z Meksyku.
Zostali oni zaproszeni w związku z udziałem w projekcie HEALTH, koordynowanym
przez organizację AIESEC.
Głównymi celami tegorocznego projektu było:
 szerzenie tolerancji oraz zrozumienia kulturowego wśród uczniów,
promowanie przyjaznych relacji z obcokrajowcami;
 motywowanie uczniów do nauki języków obcych i przełamywania barier
językowych;
 poszerzanie wiedzy o tym w jaki sposób dbać o swoje zdrowie.
Jenny (21 lat, studentka kierunku biomedycznego) oraz Pepe (24 lata,
inżynier) prowadzili zajęcia przy użyciu technik multimedialnych, pokazywali
prezentacje na temat Hongkongu oraz Meksyku m.in. geografii, historii, kultury,
kuchni oraz religii. Poza tym uczniowie ZSSCHiO dowiedzieli się w jaki sposób
Jenny i Pepe dbają o swoje zdrowie, jakie sporty uprawiają i co jedzą, aby cieszyć
się dobrym zdrowiem. Jenny prowadziła wykłady i pokazywała prezentację na
temat roli witamin i minerałów w naszym życiu, Pepe skupił się na sposobach
nawadniania organizmu oraz roli jaką pełni woda w organizmie człowieka.
Wykłady oraz prezentacje dotyczące dbania o zdrowie stanowiły poszerzenie
działań ZSSCHiO w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie.
Goście brali również udział w zajęciach z gotowania. Jenny wraz z panią
Agnieszką Siwoń i uczniami klasy 1 ż lepiła pierogi, a wspólnie z Pepe oraz panią
Urszulą Machaj, uczniami klasy 1Tt oraz uczniami klasy 2 Szkoły Podstawowej nr
11 w Jarosławiu przygotowali zdrowe i smaczne przekąski.
Jenny i Pepe byli zachwyceni atmosferą, gościnnością i ciepłym przyjęciem
przez Dyrekcję, nauczycieli i uczniów ZSSCHiO. Szczególne podziękowania składam:
 pani Dorocie Sznaj, która zaopiekowała się Jenny po jej przyjeździe do
Jarosławia w dniu 3 czerwca oraz zorganizowała jej ciekawe popołudnie
w poniedziałek;

 pani Agnieszce Siwoń, która pokazała Jenny i Pepe najbliższą okolicę oraz
zaprosiła do swojego domu we wtorkowe i środowe popołudnie;
 pani Renacie Misztal, która zabrała w czwartek Jenny i Pepe do Przemyśla
oraz wraz ze mną zorganizowała miłe popołudnie i wieczór dla Jenny i Pepe
w sobotę;
 pani Iwonie Krzeszowiec, która zorganizowała wycieczkę do Łańcuta,
odwiozła Jenny i Pepe do Rzeszowa w dniu 10.06 oraz pełniła opiekę
językową przed swoimi lekcjami oraz podczas okienek;
 nauczycielom przedmiotów gastronomicznych (panie: A. Siwoń, A. Giec, U.
Machaj, W. Stoch, W. Mazurek i L. Sobczyńska) oraz uczniom (również ze
szkoły zawodowej – klasa 2k), którzy przygotowali pyszne dania dla
obcokrajowców, w tym najlepszy gulasz jaki Pepe jadł w życiu;
 panu Piotrowi Karpińskiemu, który we wszystkich okienkach pełnił opiekę
językową podczas zajęć z Jenny i Pepe;
 Dyrekcji, która entuzjastycznie i z dużą serdecznością przywitała gości
w naszej szkole oraz Radzie Rodziców, która pokryła m.in. koszty
zakwaterowania w bursie.
Ogromne podziękowania składam również uczniom:
 Martynie Kieljan, Kacprowi Bąk, Kamilowi Partyka (klasa 2Tż) oraz Urszuli
Sobieckiej (klasa 3Tż), którzy byli bardzo pomocni w różnych sytuacjach.
Martynie Kieljan dziękuję za zaproszenie Jenny i Pepe do swojego domu
w piątkowe popołudnie.
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