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¡HOLA ESPAÑA!
O NASZEJ SEKCJI DWUJĘZYCZNEJ HISZPAŃSKIEJ

Od roku  szkolnego  2005/2006  Liceum prowadzi  oddziały
dwujęzyczne z  językiem hiszpańskim.  Pierwsza dekada
działalności  klas  hiszpańskich  zaowocowała  ogromnymi
sukcesami  naszych  uczniów  w  Olimpiadzie  Języka
Hiszpańskiego we wszystkich edycjach olimpiady od 2011
do 2016 roku: 10 laureatów, w tym aż 3 laureatów I miejsca
i 19 finalistów. 

Chlubą  klas  dwujęzycznych  jest
także  powstały  już  w  drugim  roku
istnienia  sekcji  Szkolny  Teatr
Titiriteros,  który  pod  kierunkiem
nauczycieli  hiszpańskich   corocznie
przygotowuje  spektakl  wystawiany
w Warszawie  w  ramach  Konkursu
Teatrów  Szkolnych  w  Języku
Hiszpańskim. 

Kilkukrotnie  przedstawienia  naszej
grupy  teatralnej  zajmowały  I  lub
II miejsce  i tym  samym  uzyskiwały
przywilej  reprezentowania  Polski  na
Festiwalu  Europejskim  Teatrów
Szkolnych  (Sofia,  Koszyce,
Warszawa, Bukareszt). Od 2010 roku
przedstawienia  można  zobaczyć
również  na  deskach  Teatru  Korez
w Katowicach. 

Uczniowie  klas  hiszpańskich
zdobywali  także  laury  w  licznych  ogólnopolskich
konkursach  literackich,  fotograficznych,  historycznych
i plastycznych.  Wszystkie  sukcesy  przyczyniły  się  do
uzyskania  przez  szkołę  zaszczytnego  tytułu  „Szkoły
Roku  z  Językiem  Hiszpańskim  2012” nadawanego
przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii.

II LICEUM NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM
Udział  w międzynarodowych debatach, konferencjach, warsztatach był  w ciągu ostatnich 20 lat  jednym z priorytetów pracy
naszej szkoły. Trudno wyliczyć wszystkie projekty, w których braliśmy udział i  w które nadal angażują się nasi nauczyciele-
koordynatorzy i uczniowie. Wymieńmy jednak kilka najważniejszych z ostatnich lat:

Spotkanie  międzynarodowe  Euroweek  2006  –  delegacja
uczniów  uczestniczyła  w  konferencji  Euroweek  w  Tilburgu
(Holandia),  której  celem  było  spotkanie  przedstawicieli
25 krajów  Unii  Europejskiej  i  rozmowy  na  tematy  związane
z kulturą,  edukacją  i  życiem  codziennym  poszczególnych
państw.

Wizyta  partnerów  Socrates  Comenius  2006 –  gościliśmy
w naszej  szkole  delegację  z  krajów  partnerskich
odwiedzających  II Liceum  w  ramach  programu  Socrates
Comenius  The  young  and  their  towns.  Odwiedziła  nas
14-osobowa delegacja składająca się z nauczycieli z Niemiec,
Włoch i Portugalii i sześciorga portugalskich uczniów.

Projekt rozwoju i współpracy szkół 2006-2008 – w ramach
tego  projektu  reprezentacje  nauczycieli  i  uczniów  II  LO
odwiedziły miejsca związane z  Listą światowego dziedzictwa
UNESCO: wiosną w 2006  – Alicante w Hiszpanii, w 2007 –
Portugalię i Palermo, w marcu 2008 – Bottrop w Niemczech.

Partnerskie  Projekty  Szkół  Comenius –  projekt  Climate
Change  and  Modern  Lifestyle  in  the  European  Region  –
developing  ways  towards  sustainability  realizowany  był
w latach 2009-2011 i  obejmował współpracę szkół z Niemiec,
Szwecji,  Danii,  Grecji  i  Polski.  W  dniach  4-6.10.2010
gościliśmy  delegacje  ze  szkół  partnerskich  na   konferencji
w Katowicach i Bukowinie Tatrzańskiej. W dniach 4-11.04.2011
28  uczestników  programu  z  naszej  szkoły  wzięło  udział
w międzynarodowej konferencji w Trewirze (Niemcy).

Modelowa Konferencja ONZ ZAMUN 2012 i ZAMUN 2013 –
grupa  20  oraz 13  uczniów reprezentowała  nas  rok  po roku
podczas  Modelowej  Konferencji  ONZ  Zamun  w  Żylinie
na Słowacji.  Podczas  konferencji  uczniowie  debatowali
w języku  angielskim  na  tematy  dotyczące  światowej
gospodarki, spraw społecznych czy bezpieczeństwa.

Międzynarodowa  Konferencja  Programu  Comenius
w Sztokholmie  2014 –  wyjazd  edukacyjny  do Sztokholmu
w Szwecji  na  międzynarodową  konferencję  programu
Comenius:  Borders – bridges or barriers, burden or benefit? 
(Granice – mosty czy bariery, utrudnienie czy korzyść?).

Wizyta  wolontariuszy  AIESEC –  Projekt  Global  Citizen  –
World Talks umożliwił nam zaproszenie we wrześniu 2014 r.
studentów z Pakistanu, Rumunii i Egiptu oraz, w marcu 2015,
z  Pakistanu,  Gruzji  i  Mongolii.  Były  to  tygodniowe  wizyty
wypełnione wykładami, poznawaniem nowych kultur i tradycji,
uczące tolerancji i otwartości na świat.

W  maju  2015  delegacja  uczniów  naszej  szkoły  pojechała
na międzynarodową  konferencję  pod  patronatem  Unii
Europejskiej  i  UNESCO:  Let’s  take  care  of  the  planet
do Brukseli  (Belgia).  Młodzież  z  krajów  UE  wspólnie
opracowała plan pomocy dla zanieczyszczonej planety.

Co  roku  odbywają  się  wyjazdy  „Śladami  światowego
dziedzictwa  kulturowego  UNESCO”. Zwiedziliśmy  całą
Europę  –  od  Wielkiej  Brytanii  przez  Hiszpanię,  Portugalię,
Szwajcarię,  Belgię,  Holandię,  Niemcy,  Austrię,  Czechy,
Słowację,  Finlandię,  Litwę, Łotwę, Estonię,  Szwecję i  Rosję.
Odwiedziliśmy także Iran oraz dwukrotnie Stany Zjednoczone.
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