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Obustronna współpraca

Szkoła Podstawowa w Serocku od kilku lat współpracuje z Wyższą
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Umowa dotyczy praktyk studenckich. Niedawno nadarzyła się okazja i
placówkę w Serocku odwiedziła grupa studentów, którzy nabywają
wiedzę na powyższej uczelni i zarazem uczą się języka polskiego z Sri
Lanki, Zimbabwe, Ruandy i Grecji. Ich zadaniem jest poznanie kultury i
nauka języka polskiego. Posługują się oni bardzo dobrze językiem
angielskim. Oprócz nauki odbywają praktyki w różnych szkołach.
Wykładowcą języka polskiego jest nauczycielka języka angielskiego,
która uczy w szkole w Serocku Anna Kempa. -Jest takie niepisane
porozumienie, że studenci będą uczyć dzieci i młodzież języka
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angielskiego a nasi uczniowie pomogą im uporać się z zasadami i
wymową języka polskiego- mówi wicedyrektor Adam Gatner.- To był ich
pierwszy przyjazd do nas. Studenci z poszczególnych krajów
zaprezentowali swój kraj w trakcie pokazu multimedialnego, opowiadali
o swoim domu oczywiście w języku angielskim. Niedługo nastąpi
odpowiednie porozumienie dotyczące współpracy między naszą szkołą
a WSG. Wielu studentów chce później nadal kontynuować naukę na
uniwersytetach lub politechnikach, ale podstawą jest znajomość języka
polskiego.
Nasi uczniowie nie bali się porozumiewać z nimi w języku angielskim
natomiast dla studentów nasz język jest trudnym do opanowania. Nie
było im u nas łatwo, ale potrafią powiedzieć proszę, dziękuję, do
widzenia itd. Kiedy wszyscy wspólnie jedli obiad w szkolnej stołówce
musieli po polsku nazywać m.in. potrawy. Planujemy u nas na wiosnę
wspólne ognisko, zwiedzanie gminy, pobyt w Pieczyskach- dodał.
Tak się złożyło, ze w tym samym dniu w szkole w Serocku gościła
delegacja nauczycieli z Mołdawii.
Została podpisana stosowna umowa o wymianie kulturalnej młodzieży i
nauczycieli. Delegacja z Serocka będzie gościć w Mołdawii w maju
2019 r., natomiast Mołdawianie będą gościć w Serocku w sierpniu 2019
r.
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