
Gimnazjaliści jak studenci 
Zespól Szkól nr 3 w Płocku i Pań

stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
rozpoczęły oficjalną współpracę. 
W jej ramach uczniowie Gimna
zjum nr 13 z klas dwujęzycznych 
oraz uczniowie HI im. LO M. Dą
browskiej będą korzystali z nauko
wego patronatu i pomocy meryto
rycznej uczelni. Studenci PWSZ 
w ZS nr 3 będą mieli zapewnione 
praktyki oraz korzystali z bazy ma-
terialno-dydaktycznej szkoły. 

To najważniejsze założenia podpi
sanego porozumienia. Jak mówił dy
rektor Zespołu Szkół nr 3 w Płocku (w 
skład szkoły wchodzą Gimnazjum nr 
13 i TH Liceum Ogólnokształcące) 
Krzysztof Wiśniewski, wstępem była 
rozpoczęta już wcześniej nieformalna 
współpraca z Instytutem Neofilologii. 
- Uczniowie naszej szkoły uczestniczy
li między innymi w zajęciach z infor
matyki i kultury. W ocenie nauczycieli 
i uczniów taka formuła wypadała bar
dzo dobrze. Chcieliśmy ją rozszerzać 
i zarazem nadać oficjalny tor współ
pracy. Zależało nam, by mieć nauko
wy patronat i merytoryczne wsparcie 
uczelni. Porozumienie jest zatem sfor
malizowaniem tego, co pomiędzy 
szkołą i uczelnią działo się już wcześ
niej - przedstawia szczegóły nauko
wej współpracy dyrektor Wiśniewski. 

Przyczynkiem do podpisania poro
zumienia jest także fakt prowadzenia 
w Gimnazjum nr 13 klas dwujęzycz
nych. Jak mówi Krzysztof Wiśniew
ski, uczniowie mogą pochwalić się 
opanowaniem języka na bardzo wyso
kim poziomie. Stąd pomysł, aby jak 
najwcześniej mieli możliwość udziału 

w zajęciach prowadzonych na pozio
mie akademickim. A taką możliwość 
zapewni im między innymi współpra
ca z PWSZ. Gimnazjaliści i licealiści 
będą uczestniczyli w wykładach, zaję
ciach laboratoryjnych prowadzonych 
w języku angielskim. Będą mieli także 
zapewniony dostęp do uczelnianej 
biblioteki, w tym literatury i prasy an
glojęzycznej. Uczelnia zapewni po
moc przy organizowaniu i przeprowa
dzaniu konkursów przedmiotowych, 
przygotowywaniu testów kompeten
cyjnych dla kandydatów do klas dwu
języcznych. - Doskonałym przygoto
waniem i wprowadzeniem dla naszych 
uczniów do udziału w zajęciach pro
wadzonych w trybie akademickim jest 
autorski projekt językowy. Wychodzi 
poza ramy typowej lekcji, kładzie na

cisk na to, by uczniowie nie byli bier
nymi słuchaczami, ale aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, byli krea
tywni. Stąd pomysł wykładów z kultu
ry brytyjskiej, poznawania zabytków 
miasta i ciekawych miejsc z rozmowa
mi po angiełsku czy spektakli przygo
towywanych w języku angielskim. Po
rozumienie pozwoli rozszerzać i wzbo
gacać o kolejne nowe pomysły ofertę 
językową dla uczniów - mówi Anna 
Gawinowska, nauczyciel języka an
gielskiego w Gimnazjum nr 13 i zara
zem koordynator porozumienia ze 
strony ZS nr 3. Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 3 będą uczestniczyli w zaję
ciach prowadzonych przez wykła
dowców Instytutu Neofilologii oraz 
Instytutu Nauk o Zdrowiu. Porozu
mienie podpisano na dwa lata. rad 
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