
 Korespondencyjna wymiana międzynarodowa PEN PAL LETTERS 

  Pen Pal Letters to wymiana korespondencyjna między uczniami  klasy 1B oraz uczniami  klasy 8 ze 

szkoły w Kanadzie, a dokładniej w Terrace.  Opiekunami tego projektu były pani Renata Sosnowska-

Mulka- nauczycielka naszego Liceum i pani Rebecca Greaves-Ungehojer, nauczycielka w szkole 

Skeena Middle School w Terrace, Kanada. 

Projekt ten polegał na spotkaniach online naszych uczniów z przyjaciółmi z Kanady oraz na wymianie 

mailowej. 

Jego główne cele to przełamywanie barier, uczenie tolerancji, pokazywanie podobieostw i 

odmienności kulturowych ale przede wszystkim poznawanie nowych ludzi i zawieranie przyjaźni 

może i na całe życie.  Oczywiście dla uczniów naszej szkoły była to idealna okazja do pogłębienia 

znajomości języka angielskiego i nabrania biegłości w jego używaniu.  

  Od samego początku, wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani i nie mogliśmy się doczekad naszego 

pierwszego spotkania. Gdy na lekcji angielskiego, Pani Profesor pokazała nam krótkie nagranie video, 

na którym przedstawiali się uczniowie z Kanady, od razu zaczęło się planowanie przyjaźni, dyskusje, 

kto z kim, a nasza radośd wzrosła jeszcze bardziej. 18 lutego nadszedł długo wyczekiwany dzieo. Obie 

klasy spotkały się po raz pierwszy na platformie Zoom. Przełamywaliśmy pierwsze lody, poznawaliśmy 

się i po prostu dobrze się bawiliśmy. Był to czas na zadawanie pytao i udzielane odpowiedzi. 23 marca 

spotkaliśmy się na Zoomie z Rebeccą na zajęcia z native speakerem.  Zauważyliśmy, że uczniowie, 

którzy wątpili w swoje umiejętności, bali się, czy dadzą sobie radę w rozmowie po angielsku, zawsze 

wypadali wspaniale. Tak więc, bardzo cenną rzeczą, jaką wynieśliśmy  z tej lekcji to „po prostu 

uwierzcie w siebie, bo jesteście znacznie lepsi niż myślicie 

W następnych dniach zostaliśmy dobrani w pary lub trójki i tu praktycznie zaczyna się ta właściwa 

częśd projektu. Tony e-maili, wymienianie się numerami, social mediami, rozmawianie godzinami. 

Przed świętami Wielkanocnymi odbyło się kolejne spotkanie na którym wymienialiśmy się tradycjami 

panującymi w naszych krajach. Naszym nowym przyjaciołom najbardziej spodobał się Śmigus Dyngus. 

No ale czemu się tu dziwid? Wszyscy go kochamy. 29 marca i 19 kwietnia odbyły się spotkania „jeden 

na jeden”. Mogliśmy ze sobą rozmawiad, kilkoro z nas  załapało się nawet na wycieczkę online po 

kanadyjskiej szkole. 25 maja miało miejsce finałowe spotkanie, w którym uczestniczyła także Pani 

Dyrektor ze szkoły w Kanadzie. Sprawdzaliśmy, jak dobrze poznaliśmy siebie nawzajem i dzieliliśmy się 

swoimi wrażeniami odnośnie całego projektu.  

  ‘My pen pal experience was great I wish we could have emailed more often, I hope that we can 

email more  in the future.’ ~ Aalija 

  ‘I like my pen pal experience. It’s very enjoyable and entertaining for me to chat with Natalia on 

Zoom. It is a cool thing to keep me company. ‘ ~ Liam  

  ‘At first when we started with the pen pals, I was a little nervous but then when we started talking 

more and doing the Zoom it was great. The only thing I would change is being able to have the more 

zoom calls, But with the time difference it was more difficult. But overall, it was great.’ ~ Zoe 

  ‘My time with my pen pal opened me up to new experiences but the different time zones were 

annoying. Overall, I had a great time with Julia.’ ~ Elijah 

  ‘I really enjoyed hearing how well everyone spoke English and hearing everyone’s little stories during 

the zoom call.’ ~ Grayson 



  ‘I really enjoyed getting a chance to talk to someone that lives thousands of miles away from me.’ ~ 

Aiden 

  ‘I learned that people don’t differ much from others even across the world.’ ~ Lucas 

‘I really liked Zoom and that we got to talk to our pen pals. The time difference was hard, but it was 

still great’ ~ Mila 

‘I enjoyed learning about my penpal and it was neat that we both wanted to travel.’   

~ Emma 

 

 

 ‘To nowe doświadczenie było dla mnie magiczne. Poznałam dwójkę wspaniałych nastolatków o 

podobnych pasjach i marzeniach. Nasze rozmowy były przepełnione żartami, fascynującymi historiami 

i interesującymi tematami, o których można było pisad godzinami. Przekonałam się, że wszyscy 

jesteśmy bardzo podobni, nieważne, gdzie mieszkamy ani jakim językiem mówimy. Nauczyłam się 

także, aby wierzyd w siebie i nie bad się próbowad nowych rzeczy. Nie bad się rozmawiad po angielsku, 

nawet jeśli nie czujemy się zbyt dobrzy, jest to najlepszy sposób na naukę, a osoby, które mówią tym 

językiem na co dzieo serio nie przejmują się, gdy użyjemy złego czasu lub niepoprawienie wymówimy 

jakieś słowo. Internet daje nam nieskooczone możliwości. Wykorzystajmy je. Zawieranie przyjaźni z 

osobami z daleka jest naprawdę interesujące a także edukujące. Mam nadzieję, że te nowe 

znajomości potrwają jak najdłużej.’ ~ Natalia , uczennica klasy 1B 

   


