
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA- lata 2009-2015  

1.Wymiana polsko-niemiecka ze Spessart Gymnasium Alzenau   
   -pobyt polskich uczniów w Alzenau na przełomie listopada i grudnia 2009 r. 
2. Wymiana polsko-niemiecka ze Spessart Gymnasium Alzenau  . 
     8.03.2010-17.03.2010 ( dwunasta wymiana obu szkół-rewizyta uczniów  
      z Niemiec w Polsce). 
3. 23.09.2010r. Realizacja projektu „Bliżej siebie” –spotkanie młodzieży 
    z   grupą uczniów   z Izraela z Ramat Ha-Sharon . 
4. Listopad 2011r.-nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką Kooperative  
   Gesamtchule Ulrich von Huttten w Halle. 
5. 17-23.06.2012r. –wizyta uczniów z Niemiec Kooperative  
    Gesamtchule Ulrich von Huttten z Halle wspólny pobyt z polskimi uczniami  
   w Rodowie. 
6.Czerwiec 2012r. wyjazd 2 uczniów z klasy pierwszej i drugiej        
   na trzytygodniowy pobyt w rodzinie niemieckiej , udział w zajęciach  
   w szkole niemieckiej w Halle. 
7. 28.09-3.10.2012r.- wizyta Dyrektora szkoły z Halle Pana Guntera Hassa    
    w LO im .Marii Konopnickiej, podpisanie umowy o współpracy między  
    szkołami. 
8.7.09.2012r. –spotkanie młodzieży z grupą uczniów  z Izraela z Ramat Ha- 
   Sharon ,realizacja projektu „Bliżej siebie” . 
9.6-8 listopada 2012r. wizyta uczniów ze szkoły Gimnazjum Nr 40  
    w Kaliningradzie. 
10.29.11.-8.12.2012r. wyjazd polskich uczniów do Halle , praca nad projektem  
     „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i w Niemczech”. 
11.Styczeń 2013r.udział gości ze szkoły partnerskiej w Halle i szkoły  
      partnerskiej w Kaliningradzie w Studniówce naszych uczniów  
12.7.10.2013r. spotkanie młodzieży z grupą uczniów  z Izraela z Ramat Ha- 
      Sharon ,realizacja projektu „Bliżej siebie” . 

13.17 lutego – 3 marca 2013r. Międzynarodowe warsztaty AIESEC-warsztaty  
     kulturowe ze studentami z  Brazylii, Turcji ,  Indonezji.   Malty, Egiptu ,  
     Singapuru. 

14.W dniach 1-5 maja 2013r. dyrektor szkoły Brygida Wagner- 
      Konstantynowicz odwiedziła szkołę Kooperative Gesamtschule Ulrich von  
      Hutten w Halle/Saale, z którą Liceum Ogólnokształcące im. Marii  
      Konopnickiej od 2012r. prowadzi wymianę młodzieży. 
15.26.05.-01.06.2013r.  kolejne spotkanie uczniów Liceum  
     Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie z uczniami  
     ze  szkoły Kooperative Gesamtschule  Ulrich von Hutten z Halle/Saale 
      w ramach wymiany polsko-niemieckiej. 
16. W dniach 10 – 17.06.2014 wizyta w naszej szkole 15 uczniów  
     i 2 nauczycieli ze szkoły partnerskiej „ Ulrich von Hutten”z Halle (Saale).  



     Było to  pierwsze spotkanie w Legionowie, a trzecie w ramach współpracy  
     pomiędzy  naszymi szkołami. 
17. 13 09. 2014r. polsko – izraelskie spotkanie młodzieży  „Polacy i Żydzi    
      – razem, ale obok siebie”. 
18.17-24 .09.2014r.wyjazd młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej  
    do partnerskiej szkoły w Halle . 
19.28.10.2014r. wizyta  w szkole 12-osobowej grupy uczniów z Ukrainy 
    z Kijowa, rozmowy o nawiązaniu współpracy między szkołami. 
20. 10 - 14 03. 2015r. realizacja  programu AIESEC  ” Make it Possible”,  
      zajęcia prowadzą wolontariusze z Brazylii, Malezji, Iranu, Kenii, Niemiec 
       i Republiki Południowej Afryki. Celem projektu jest poszerzenie  
       zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży, zwalczanie  
       stereotypów, nietolerancji i uprzedzeń, poprzez kontakt z ludźmi 
        z całego świata.  

21. 15-19. 06.2015r. realizacja programu AIESEC warsztaty ze studentami 
       z Azji :  z Singapuru, z Hong Kongu z Malezji. 

22.11-13.07.2015r. wyjazd do Kaliningradu- udział ucznia, absolwenta 
       i nauczyciela  języka  rosyjskiego w IV Młodzieżowym   Zgromadzeniu  
      Miast Partnerskich. 
23.Wrzesień /październik 2015r.- po raz kolejny gościmy uczniów  
      z partnerskiej szkoły „Ulrich von Hutten” w Halle.  
24.  4 - 11 .10 2015r. gościlmy w naszej szkole trzy wolontariuszki, które  
    przybyły do nas z Meksyku, z Egiptu, z Tajlandii  w ramach realizacji   
    projektu AIESEC „WorldTalks 2015”.  


