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Przebieg realizacji projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 już po raz czwarty wzięli udział w Dniu Otwartym
w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W warsztatach pt.: „Miejskie
Labirynty”, prowadzonych przez pracowników Katedry Antropologii Dzieła
Literackiego i Germanistyki INiBI, uczniowie wzięli udział pod opieką
nauczycieli Moniki Zaremby-Łepkowskiej, Joanny Falkowskiej, Katarzyny
Picholi- Kwiatkowskiej i Wioletty Kazimierskiej.
Uczestników spotkania powitali Dyrektor Instytutu – dr hab. Roman Mnich
oraz prodziekan ds. kształcenia dr Adriana Pogoda-Kołodziejak. Następnie
uczniowie uczestniczyli w wykładach i kulturoznawczych warsztatach
prowadzonych przez pracowników Instytutu i zaproszonych przez UPH gości.
Wykłady prowadzone były przez dr Ludmiłę Mnich – „Прогулки по русским
столицам”, dr Natalię Sanżarewską-Chmiel – „London: a modern city with
impressive history” oraz dr Thomasa Richtera - „Berlin - Geschichte und
Gegenwart der deutschen Hauptstadt”. Podczas wykładów uczniowie zdobyli
informacje nt. stolic Niemiec, Anglii i Rosji. Następnie uczniowie wzięli udział
w zajęciach warsztatowych z dr Valentyną Krupoves, dr Aldoną Borkowską,
mgr Agnieszką Wróbel, mgr Ramoną Trochimiak, dr Sylwią Grądzielewską,
dr Manfredem Richterem i dr Radosławem Maziarzem. Kulturoznawcze
warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Chętnie zapoznali
się ze strukturą i funkcjonowaniem uczelni, aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, prezentując swoją wiedzę i doskonaląc umiejętności.
Gimnazjaliści i licealiści chętnie współpracowali przy rozwiązywaniu trudnych
zadań.
Podczas Dnia Otwartego INiBI uczniowie mieli możliwość spotkania się z
absolwentkami ZS nr 2, które studiują na UPH. Spotkanie z Ewą Leszczyńską,
studiującą Kryminologię Stosowaną i z Weroniką Krzykowską, studentką
Języka angielskiego w biznesie z translatoryką, pozwoliło na wymianę wrażeń,
oczekiwań i doświadczeń.
Następnie młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w koncercie muzyki
klasycznej w sali koncertowej w gmachu uczelni. Uczniowie Zespołu Szkół
Muzycznych w Siedlcach, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, pod
opieką dyrektora Michała Hołowni zaprezentowali utwory na fortepian,

trąbkę, saksofon, flet poprzeczny, organy i gitarę. Wśród wykonawców
znaleźli się także studenci i absolwenci UPH. Koncert muzyki klasycznej
spotkał się z zainteresowaniem młodzieży, która pierwszy raz miała okazję
uczestniczyć w koncercie muzyki organowej.
Zastosowane metody edukacyjne: Warsztaty językowe.
Liczba uczestników: 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 (licealiści), 20 uczniów z
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 (gimnazjaliści).
Rezultaty projektu

Wzrost kompetencji językowych uczniów, zainteresowanie muzyką klasyczną.

Projekt realizowany jest od 4 lat i w formie warsztatowej będzie kontynuowany w kolejnych latach.

