
 

Spotkania z rodzicami 

 

Semestralne spotkania z rodzicami uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki  

w Gnieźnie, dnia  23 stycznia 2020r., stały się okazją do przekazania rodzicom informacji  

o projekcie realizowanym przez szkołę w latach 2018-2020. Jedenaścioro nauczycieli 

uczestniczyło w kursach językowych i językowo-metodycznych w ramach programu 

„Ponadnarodowa  mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego  ze środków POWER 

na zasadach Programu Erasmus+. Projekt Dąbrówki realizowany był pod hasłem: 

"Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów w rozwoju  i otwiera ich na świat i nowe kultury". 

Cele projektu to: podniesienie umiejętności komunikacyjnych, językowych i dydaktycznych, 

świadomości międzykulturowej oraz europejskiego wymiaru szkoły.  

W Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i na Malcie nauczyciele doskonalili 

znajomość języka (nauczyciele j. angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) lub się go uczyli 

(j. angielski, francuski). Udział w kursach umożliwił  także poznanie nowych metod 

nauczania i zdobycie aktualnej wiedzy krajoznawczej "z pierwszej ręki". Bogaty program 

popołudniowy pozwolił natomiast doświadczyć z bliska tego, o czym mówiono na zajęciach. 

Tym sposobem szkoła zyskała nauczycieli lepiej przygotowanych do prowadzenia 

atrakcyjnych i efektywnych zajęć. Ciekawa lekcja, umiejętności językowe nauczyciela, jego 

wiedza krajoznawcza mają ogromny wpływ na zaangażowanie ucznia nie tylko w naukę 

języka, ale też rozbudzenie zainteresowania kulturą, obyczajowością innych narodów, a co za 

tym idzie otwartości na cały świat. Nowo nawiązane kontakty zaowocowały wyjściem  

z nauką języka obcego poza mury szkoły. Już wcześniej nasi uczniowie uczestniczyli na 

języku hiszpańskim w projektach E-twinning, teraz rozpoczynają  

taką współpracę po angielsku ze szkołą w Grecji. Trwa też korespondencja po niemiecku  

z uczniami bułgarskiej szkoły językowej, która ma szansę rozwinąć się do szerszej 

współpracy projektowej. 

Najważniejsze aspekty mobilności przedstawia wystawa, którą rodzice mieli okazję obejrzeć 

w holu szkoły. Została ona podzielona na kilka części. Pierwsza z nich prezentuje kraje 

europejskie, w których nauczyciele przebywali na kursach. Druga koncentruje się na  

prezentacji poznanych nowoczesnych metod nauczania. Trzecia – pokazuje różnorodność 

kultur, obyczajów, prezentując fotografie zabytków, lokalnych produktów, miejscowych 

zwyczajów i tradycji.  



Założenia i efekty  programu  przedstawiły w poszczególnych salach uczestniczki projektu:  

Joanna Basińska i Iwona Reszelska. W klasach, których wychowawcy brali udział  

w przedsięwzięciu, sami opowiedzieli rodzicom o projekcie i swoich doświadczeniach. 

Anna Kurzeja Pluta, wychowawczyni klasy 1DP, uczestniczyła w lipcu 2019 roku w kursie 

językowym  języka francuskiego w Montpellier na południu Francji. Zachęciła rodziców  

do zapoznania się z wystawą, która została przygotowana w ramach prezentowania efektów   

tej mobilności.  Rodzice byli żywo zainteresowani możliwościami uczestniczenia  

w projekcie. Co więcej, okazało się, że wśród rodziców uczniów znajdują się także 

nauczyciele, którzy wzięli udział w podobnych projektach.  Wyrazili oni chęć podzielenia się 

swoimi doświadczeniami.    

Ilona Kozłowska, wychowawczyni klasy 1AG, uczestniczyła w sierpniu 2019r. w kursie 

językowo-metodycznym w Regensburg (Niemcy). Podczas spotkania z rodzicami  

w dniu 23 stycznia 2020 roku nie dało się nie odnieść do przedstawionej w tle wystawy 

dokumentującej udział nauczycieli naszej szkoły w kursach językowo- metodycznych. 

Ponieważ stosunkowo duża część rodziców zespołu klasowego to nauczyciele, bardzo 

radośnie, z zaciekawieniem oddali się lekturze materiału wystawowego, mobilizując tym 

samym pozostałych, co stało się przyczynkiem do rozmowy na temat przygotowań, realizacji 

i ewaluacji projektu. Miło było też usłyszeć słowa uznania i wdzięczności  

w zaangażowanie nauczycieli. 

 

 


