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Gośćmi Radia AN były Hanna Kołodziei,dyrektor
Szkoły Podstawowei w Osjakowie i Magdalena
Betka, nauczycielka języka angielskiego
Aulor l).'.r|?,i 1)"ir:ił.nr. - włorek, 1 6 listopada żOż1,10,.38 w Gość Radia ZW, Wiadomości
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0d września 2019 r. Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Osjakowie realizu,ie proiekt pt.,,Język angielskiw

czasach płynnejnowoczesności- English in Modern Times of Fluid Change" w ramach programu Erasmus*, Projekt

skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas starszych. Kluczową kwestią jest współpraca międzynarodowa, pomiędzy
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śzkołą z portugalii, dzięki którei będzie możliwe porównanie metod uczenia języków obcych oraz wYPracowanie i

, plzetestowanie technik edukacyjnych. Jest to możliwe dzięki wymianie doŚwiadczeń podczas wizYt nauczYcieli w Cubie w

portugalii i w gsjakowie. Uczniowie biorący udział w projekcie osobiście doświadczą sytuacii, w którejto znajomoŚĆ !ęzYka

obcego jest podslawą komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie, bowiem iuż za miesiąc szkoła w 0sjakowie goŚciĆ

będzie,lZ-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami. Natomiast w marcu przyszłego roku grupa uczniów z nauczYcielami

wyiedzie na wymianę do portugalii, Z naszymi gośćmio programie Erasmus+ rozmawia, Alina Frejusz.
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V Tweet

Gościem Radia ZW był dr Tomasz Stolarczyk z Uniwersytetu

Łódzkiego
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0 historii wieluńskich paulinów i ksiązce "lnwentarze biblioteczne z konwentu pauIinów w

Wieluniu (XVllI wiek)" oraz o tym, jakie kary.,.

WKS 1957 jednak poIegł. Porażka w ostatniei kolejce rundy

(zdjęcia)
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Nie takiego zakończenia rundy jesienne1 oczekiwali w WKS_ie 1957, Wielunianie przegrali

mecz na szczycie. W oslatniej kolejce w tym roku,..

Koronawirus w regionie - raport dzienny (aktualizacja)
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