
Informacje o dotychczasowych doświadczeniach 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie 

 w zakresie współpracy zagranicznej 

 1994r.- wyjazd 2 nauczycieli języka niemieckiego na 3-tygodniowe seminarium do Szwajcarii 

i Lichtensteinu, nawiązanie współpracy z Liceum dwujęzycznym 

          w Popradzie, wyjazd tygodniowy na hospitacje zajęć lekcyjnych nauczycieli  

            języka niemieckiego do Popradu, nawiązanie kontaktów z pełnomocnikiem klas  

            dwujęzycznych w Polsce , założenie w szkole klasy dwujęzycznej 

           z językiem niemieckim 

 1995r.-rozpoczęcie wymiany młodzieży z niemiecką szkołą Spessart Gymnasium w Alzenau, 

trwająca do 2010r.( 15 lat wymiany), co roku ze szkoły na 10 dni wyjeżdża 18-osobowa grupa 

młodzieży i do szkoły przyjeżdża 18-osobowa grupa młodzieży z Niemiec , wspólnie realizują 

ustalony program ( wyjazdy turystyczne, zwiedzanie zabytkowych miejsc, poznawanie kultur 

obu krajów, wyjazdy do teatru, ogniska integracyjne, udział w lekcjach partnerów) 

 1997r.-wyjazd  grupy młodzieży naszej szkoły na dwutygodniowe warsztaty ekologiczne do 

Alzenau, spotkanie z młodzieżą z Holandii, Francji, Austrii-miast partnerskich Alzenau 

 1997,1999r.-wyjazd młodzieży na tygodniowe seminaria do Krzyżowej prowadzone przez 

wykładowców polskich i niemieckich z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą 

 1999r.trzytygodniowy wyjazd 6 uczniów ze szkoły na stypendium do szkoły europejskiej w 

Kolonii, wyjazd 3 nauczycieli wf i matematyki uczących w klasie bilingwalnej do Guben na 

praktyki nauczycielskie  

 1999r.-pierwszy wyjazd edukacyjny do Spweichersdorfu , nawiązanie elektronicznej wymiany 

ze szkołą w Beyroth, we współpracy z Europejskim Centrum młodzieży-współpraca z 

nauczycielem niemieckim p.Dorothea Burdzik, prowadzenie przez nauczyciela 1 godz. lekcji 

języka niemieckiego w klasie bilingwalnej i 1 godz. języka niemieckiego w klasie z 

rozszerzonym językiem niemieckim, 

 1999r.-prowadzenie warsztatów w języku niemieckim przez studenta niemieckiego dla klasy 

bilingwalnej w wymiarze po 3 godz. tygodniowo (nauczyciel oddelegowany do szkoły przez 

Unię Europejską), 

 1999-2000r.-jednorazowa wymiana uczniów z Finlandią, miejscowość Rihimaki, 

 2003,2004-wymiana młodzieży ze szkołą 40 w Kaliningradzie ( Rosja) 

 2005r.-drugi wyjazd edukacyjny do Speichersdorfu, współpraca z niemieckim Instytutem 

Historycznym-lekcje biblioteczne, 

 2005r.-2011r.-realizacja przez szkołę projektu  „ PEACE- lekcja tolerancji” we współpracy z 

Komitetem AICEC przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

           ( wizyta w szkole obcokrajowców z Kazachstanu, Indonezji, Niemiec, Kanady) 

 2006 r.- realizacja ze Spessart Gymnasium w Alzenau projektu historycznego ”Powstania 

Warszawskie” 

 2007 r.- realizacja ze Spessart Gymnasium w Alzenau projektu teatralnego ”Romeo i Julia”  

pod hasłem Teatr buduje mosty w Europie, przedstawienie pokazano czterokrotnie w Alzenau 

i czterokrotnie w Legionowie, umożliwiono obejrzenie spektaklu drogą internetową 

 2007r.-przekazanie listu intencyjnego Burmistrzowi miasta Alzenau o chęci nawiązania 

współpracy partnerskiej miedzy miastami, 

 

 

 4 października 2007 r. polsko – izraelskie spotkanie młodzieży. Tego dnia progi liceum 

przekroczyło 140 uczniów i 20 opiekunów z Ramat Hasharon. 

 Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali warsztaty, dekoracje 

 i ceremonie na ten dzień. Całość na bieżąco drogą mailową konsultowana była z  

izraelskim partnerem.  

Celem wspólnie realizowanego projektu poza spotkaniem towarzyskim młodzieży  

obu krajów było:      

-         kształtowanie postaw otwartości i dialogu w kontaktach międzyludzkich, 

-         zwalczanie stereotypów i uprzedzeń narodowych, 



-         stworzenie więzi pomiędzy młodzieżą na bazie wspólnych zainteresowań, 

-         rozwijanie dialogu podczas wspólnej nauki wnikającej w kwestie stosunków polsko – 

żydowskich, 

-         stworzenie i rozwinięcie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.  

Wizyta choć bardzo ograniczona czasowo pozwoliła młodzieży dwóch krajów nie  

tylko spotkać się i porozmawiać, ale również nawiązać przyjaźnie. Młodzież  

pracowała w 17 salach warsztatowych, w mieszanych kilkunastoosobowych  

grupach pod kierunkiem przeszkolonych liderów. (Liderami byli uczniowie 

 z naszego liceum, którzy bardzo dobrze posługują się językiem angielskim  

i którzy pod kierunkiem polskich nauczycieli przygotowywali się do  

przeprowadzenia tych zajęć. W każdej sali było dwóch liderów.) Pracowano nad  

następującymi warsztatami: 

-         gwiazda tożsamości (integracja), 

-         dyskusja na wylosowane tematy dotyczące własnego kraju i ludzi tam mieszkających, 

-         „Janusz Korczak – ludzki pomost między dwoma narodami”. 

Po wspólnych zajęciach młodzież rozegrała dwa towarzyskie mecze. Chłopcy  

grali w koszykówkę, a dziewczęta w siatkówkę. Gorący doping uczniów  

i nauczycieli mobilizował drużyny do zaprezentowania się z jak najlepszej strony. 

 Po meczach i lunchu, przygotowanym przez uczniów liceum, młodzież wraz 

 z opiekunami na skwerze przed szkołą zasadziła drzewko – symbol przyjaźni.  

W trakcie tej ceremonii padły bardzo ważne słowa z ust dyrektora szkoły  

z Ramat Hasharon: „Mam nadzieję, że korzenie dla współpracy między szkołami  

już istnieją i są początkiem dla kontaktów między naszą młodzieżą. Wierzę, że  

w przyszłym roku będę mógł zobaczyć jak rośnie zasadzone dzisiaj drzewo”. Tym 

 akcentem część szkolna polsko – izraelskiego spotkania młodzieży 

 zakończyła się.  

Druga część realizowanego projektu miała miejsce w Warszawie i rozpoczęła się  

o godzinie 15.00 polską ceremonią pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Po  

jej zakończeniu delegacje obu szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem. W trakcie  

tego spotkania nie mogło zabraknąć wizyty na Starym Mieście. Wspólne  

zwiedzanie było ostatnią okazją dla młodzieży na rozmowy i wymianę adresów do  

dalszej korespondencji. Ostatnim punktem programu była izraelska ceremonia 

 pod Pomnikiem Rapaporta, którą także zakończyło złożenie kwiatów przez  

delegacje obu szkół.  

 2008,2009-wymiana młodzieży ze szkołą 40 w Kaliningradzie ( Rosja) 

 wrzesień 2010 r- wizyta gości z Izraela uczestników Europejskie Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych  

 26 września 2011r. polsko-izraelskie spotkanie młodzieży, przyjazd 160 osób z Ramat 

Hasharon. 

 

 
 

 


