Promocja projektu
Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ przygotowali
szereg różnorodnych aktywności, których celem było dzielenie się wiedzą nabytą podczas szkoleń,
upowszechnienie rezultatów projektu oraz prezentacja wyników ich pobytu w szkołach językowych.
Obchody 100-lecia szkoły umożliwiły zaprezentowanie rezultatów projektu szerokiemu gronu odbiorców.

Gazeta LIKE
Szkolna gazeta LIKE ukazuje się już od 21 lat, prezentując na swoich łamach wszelkie sprawy dotyczące
życia szkolnego. Redaktorami gazety są uczniowie, ale nauczyciele często angażują się w publikację
na łamach LIKE ciekawych artykułów. W ramach upowszechnienia wyników projektu kilkoro nauczycieli
opublikowało artykuły dotyczące pobytu w Sevilli, Oksfordzie, Valletcie oraz Montpellier. Artykuły
ukazywały się w kolejnych numerach gazety LIKE.

Wystawa fotograficzna
Wystawa podzielona została na kilka części. Pierwsza z nich prezentuje kraje europejskie,
w których 11 nauczycieli przebywało na kursach językowych i metodycznych. Druga koncentruje się
na prezentacji nowoczesnych metod nauczania, które nauczyciele poznali podczas kursów. Trzecia –
pokazuje różnorodność kultur, obyczajów, prezentując fotografie zabytków, lokalnych produktów,
miejscowych zwyczajów i tradycji. Wystawa została zaprezentowana na terenie szkoły oraz we foyer Teatru
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie podczas gali uświetniającej 100-lecie istnienia II Liceum
Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie, dzięki czemu mogli się z nią zapoznać przedstawiciele władz
oświatowych, samorządowych i szkolnych, absolwenci szkoły oraz mieszkańcy Gniezna.

Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 100-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki
w Gnieźnie

W 2020 roku mija 100 lat od powstania II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki
w Gnieźnie. Z tej okazji zostało przygotowane wydawnictwo okolicznościowe przybliżające ostatnie 10 lat
funkcjonowania szkoły. Jeden z rozdziałów publikacji przybliża uczestnictwo nauczycieli w kursach
językowych organizowanych w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Publikacja wydana w nakładzie 200 egzemplarzy adresowana jest do sympatyków „Dąbrówki”
i dystrybuowana przez sekretariat szkoły.

Kapsuła Czasu
Jednym z wydarzeń uświetniających obchody 100-lecia szkoły było przygotowanie Kapsuły Czasu. Jest to
skrzynia, w której przedstawiciele klas, dyrekcja oraz nauczyciele umieścili przesłanie do następnych
pokoleń. Wśród przedmiotów włożonych do kapsuły znalazły się takie, które symbolizują poszczególne
klasy, współczesną młodzież oraz te, które wpisały się w najnowszą historię „Piętnastki”. Wśród tych
ostatnich znalazły się fotografie nauczycieli uczestniczących w moblilnościach programu „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz charakterystyka tego programu. Kapsuła czasu została zakopana w
ziemi, a jej otwarcie planowane jest na 2045 rok.

