Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie od wielu lat prowadzi współpracę
międzynarodową ze szkołami z Państw Unii Europejskiej i nie tylko.

nauczyciele z okręgu Czudnowskiego. W czasie tygodniowego pobytu naszych
ukraińskich przyjaciół wspólnie uczestniczyliśmy w koncertach, wycieczkach oraz
rozgrywkach sportowych.

GRECJA I IRLANDIA
Realizując program Socrates Comenius w latach 2006-2007 zorganizowaliśmy Dzień
Grecki i Dzień Irlandzki przybliżające naszej młodzieży kultury krajów
współpracujących z nami (Gimnazjum w Kavasila w Grecji oraz Zespół Szkół w
Irlandii). Wzięliśmy udział w wymianach uczniów i nauczycieli. Były to
niezapomniane wydarzenia, podczas których nasi uczniowie mieli możliwość nie tylko
poznania kultury Irlandii oraz Grecji, ale również nawiązania serdecznych przyjaźni
ze swoimi rówieśnikami.
W dniach 12-15 grudnia 2013 roku kilku uczniów naszej szkoły gościło w swoich
domach dzieci i młodzież z ukraińskiego zespołu folklorystycznego „Chodaczki”.
Natomiast w grudniu 2014 roku gościliśmy młodzież i ich opiekunów z Tarnopola.
Podczas pobytu w Polsce wspólnie spędzali czas z naszymi uczniami oraz ich
rodzinami.

UKRAINA
Wiosną 2009 roku rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami na Ukrainie.
W październiku 2010 roku nasza młodzież gościła u uczniów Tarnopolskiej
Ogólnokształcącej Szkoły nr 14 im. Bogdana Lepkiego. Zwiedziliśmy tak ważne i
bliskie sercu każdego Polaka miejsca jak Lwów, Zbaraż oraz Krzemieniec. Urzekła
nas niesamowicie malownicza przyroda Wschodniego Roztocza oraz gościnność i
serdeczność naszych gospodarzy.

W dniach 15 – 19 XI 2011 r. gościła w naszej szkole grupa uczniów z Ukrainy, którzy
przyjechali do nas z Tarnopola w ramach wzajemnej wymiany młodzieży. Głównym
celem pobytu była integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, budowanie właściwych
relacji, opartych na przyjaźni i poszanowaniu różnic kulturowych.
Jesienią 2012 roku pod hasłem „ Polska i Ukraina – razem ku przyszłości” rozpoczęły
się w naszej szkole „Dni Ukrainy w Norwidzie”. Gośćmi byli tym razem uczniowie i

HISZPANIA
Od kwietnia 2012 roku w naszej szkole odbywają się tygodniowe wyjazdy
edukacyjne do Hiszpanii. W ciągu 3 lat byliśmy w mieście Malaga, Palma de
Mallorca oraz Madrycie. Podczas wyjazdów uczniowie mają zajęcia z nativespeakerami w szkołach językowych akredytowanych przez Instytut Cervantesa.
Zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich jest okazją, aby zobaczyć jak wygląda życie
rodzinne w Hiszpanii a także poznać zwyczaje, spróbować przysmaków kuchni
hiszpańskiej oraz używać języka hiszpańskiego w codziennych sytuacjach. Zajęcia
dodatkowe są wspaniałą okazją zwiedzenia znanych zabytków, nauki gotowania
hiszpańskich potraw czy też poznania czym tak naprawdę jest hiszpańska siesta.
W maju tego roku wybieramy się do Barcelony.

ANGLIA
W październiku 2014 roku uczniowie
owie klas gimnazjalnych oraz licealiści z naszej
szkoły pojechali na warsztaty językowe do Anglii. Wyjazd był wspaniałą okazją do
rozwijania umiejętności językowych oraz zwiedzenia obserwatorium Greenwich, rejsu
statkiem po Tamizie, podczas którego można było zobaczyć Tower Bridge, Tower of
London, Big Ben, Parlament i London Eye. Uczniowie zwiedzili również Muzeum
Historii Naturalnej, Pałac Buckingham, Piccadilly Circus. Zakwaterowanie u rodzin
angielskich było okazją poznania zwyczajów i zainteresowań
owań Anglików, a także
doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Nasza szkoła współpracuje z międzynarodową
narodową organizacją AIESEC - największą
organizacją pozarządową prowadzona przez studentów, która daje młodym ludziom
szansę na nabieranie nowych doświadczeń życiowych oraz poznawanie innych
krajów, kultur, obyczajów i – co najważniejsze – ludzi. W lutym 2013 roku w ramach
projektu „Peace Cross – cultural Understanding” gościli w naszej szkole studenci z
Indonezji, Argentyny i Ukrainy, którzy przez tydzień prowadzili w języku angielskim
zajęcia z zakresu różnic międzykulturowych. W październiku 2014 gościl
gościliśmy
studentów z Rosji , Kanady oraz Sri Lanki.
Od 2014 uczestniczymy również w europejskim projekcie edukacyjnym „Nauka Bez
Granic”. Projekt polega na udziale uczniów w cyklicznych warsztatach prowadzonych
w języku angielskim przez native - speakerów, którzy
rzy łączą naukę języka
angielskiego z kulturą i sztuką krajów anglojęzycznych.

