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Witamy Was po wakacyjnej  przerwie.  Do lektury szczególnie  serdecznie 
zapraszamy  nowych  uczniów  naszej  szkoły,  którzy  po  raz  pierwszy  będą  mieli 
okazję poczytać „Tajniaka”. 

Ten numer poświęcamy przedsięwzięciom związanym z zaangażowaniem 
uczniów  i  nauczycieli  XXIII  Liceum  Ogólnokształcącego  w  między-narodową 
wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych w ramach projektów unijnych. 
W latach 2008 – 2010 uczestniczyliśmy w projekcie o nazwie „Uczenie się przez 
różnice”  w ramach  programu  Comenius.  Uczniowie  spotykali  się  w Niemczech,  
w  Polsce,  we  Francji  i  na  Litwie.  W  roku  szkolnym  2009/  2010  uczniowie 
współpracowali ze szkołą w Hiszpanii w ramach programu zatytułowanego „Moje 
miasto w fotografii”. 

Uczniowie  i  nauczyciele  uczyli  się  komunikacji  pomiędzy  różnymi 
społecznościami,  doskonalili  się  w  praktycznym  używaniu  języków  obcych  – 
dominował oczywiście angielski. Wymieniali poglądy, ponieważ kraje uczestniczące 
w projekcie reprezentowały różne kultury, religie i dziedzictwo.

W  tym  numerze  „Tajniaka”  zachęcamy  do  przeczytania:  podsumowania 
dwuletniego programu, refleksji uczniów z pobytu we Francji podczas ostatniego już 
spotkania szkół biorących udział w projekcie oraz obejrzenia fotografii. Ciekawostką 
tego  wydania  jest  folder  o  Lublinie  umieszczony  w  środku  numeru,  którzy 
opracowali uczestnicy programu Comenius.

Pragniemy  na  koniec  życzyć  wszystkim  udanego  i  owocnego  kolejnego 
roku szkolnego! Oby przybywało  nam jak najwięcej  dobrych ocen, wiedza łatwo 
wpadała do głowy, a nauczycieli byli cierpliwi i wyrozumiali. 

REDAKCJA



Projekt „Uczenie się poprzez różnice” realizowany był w ramach programu Comenius w latach 2008-

2010. Szkoły biorące udział w projekcie:

• Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen, Nossen, Niemcy
• Siauliu „Romuvos“ Gimnazija, Siauliai,Litwa
• Lycée “Blaise Pascal”, Rouen, Francja
• XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, Polska

Głównym  celem  współpracy  było  poznanie  europejskich  systemów  i  metod  nauczania, 
wykorzystywanych  w  krajach  partnerskich.  Dzięki  bezpośrednim  kontaktom  pomiędzy  naszymi 
uczniami  i  nauczycielami,  umożliwiliśmy  im  w  dużym  stopniu  poznanie  różnych  systemów 
edukacyjnych występujących w krajach europejskich. 

Kontakty interpersonalne pomogły zarówno uczniom jak i nauczycielom w przeprowadzaniu ewaluacji 
własnej  pracy  oraz  zmotywowały  ich  do  doskonalenia  własnego  warsztatu  pracy  i  wzbogaciły  ich 
kompetencje  interkulturowe.  Wywarły  również  pozytywny  wpływ  na  doskonalenie  kompetencji 
językowych naszych uczniów, nauczycieli i częściowo rodziców. 

Cele edukacyjne w naszych krajach wywodzą się ze wspólnej europejskiej kultury, ale pokazują także 
narodowe  różnice.  Różnice  te  występują  nie  tylko  w  strukturze  szkół,  ale  również  w  materiale  
nauczania.  Podczas realizacji  projektu interesujące  były dla nas różne kultury uczenia się i  metody 
nauczania.  W projekcie  zostały zaprezentowane  cechy charakterystyczne  poszczególnych  systemów 
edukacyjnych,  w  wybranych  przedmiotach..  Oprócz  prezentacji  i  dyskusji  nad  specyficznymi 
strategiami  nauczania,  partnerzy  uczestnicząc  w  różnych  zajęciach,  przebywając  w  danym  kraju,  
zdobyli praktyczne doświadczenia. 

Przygotowane zajęcia, opracowane materiały, są wykorzystywane (w ramach obowiązującego prawa) 
w  dalszej  pracy  poszczególnych  szkół.  Projekt  wspierał  Proces  Boloński  motywując  uczniów  
i  nauczycieli  do  wzbogacania  procesu  nauczania-uczenia  się  oraz  osiągania  celów  edukacyjnych  
w danym kraju. Rezultatem nawiązanej współpracy jest lepsze zrozumienie różnic międzykulturowych,  
możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia do wyrównania standardów edukacyjnych 
w Europie.



Uczniowie i nauczyciele uczyli się komunikacji pomiędzy różnymi społecznościami poprzez otwartą  
i pełną szacunku wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami projektu mającymi często różne kultury, 
religie, języki i dziedzictwo. 

Współpraca  była  oparta  na  możliwości  swobodnego  wyrażania  własnych  poglądów  a  także  chęci  
i  umiejętności  słuchania  zdań  innych  partnerów.  Realizacja  projektu  przyczyniła  się  do  głębszego 
zrozumienia przez uczniów i nauczycieli partnerskich krajów różnych poglądów i praktyk. Nauczyła 
szerszego akceptowania równości i szacunku dla ludzkiej godności.  Wspierała działania twórcze oraz 
dawała  możliwości  transformacji  i  poszerzania  wiedzy  w  atmosferze  wzajemnego  poszanowania  i 
dialogu. 

Działania projektowe uświadomiły wszystkim partnerom ich własne  stereotypowe myślenia,  osądy  
i  uprzedzenia,  wymogły  na  nas  odłożenia  ich  na  bok.  Wszystkie  produkty  projektu  powstawały  
w drodze  uzgodnień  i  dyskusji,  które  odbywały  się  w atmosferze  sprawiedliwych  negocjacji  oraz  
z  nastawieniem  na  rozwiązywanie  konfliktów.  W  trakcie  prac  projektowych  wszyscy  uczestnicy 
wykazali się umiejętnościami: krytycznego myślenia,  posługiwania się językami obcymi, aktywnego 
słuchania bez osądów, radzenia sobie z nieznanym i z niepewnością, nawiązywania znajomości i ich 
utrzymywania, otwartością na współpracę.

Otwartość, elastyczność i sumienność partnerów dawała podczas wszystkich działań całkowite poczucie 
bezpieczeństwa.

Program  pozwolił  na  zapoznanie  się  z  różnicami  występującymi  w  programach  nauczania 
realizowanych między innymi na zajęciach z chemii, matematyki, informatyki, biologii i fizyki. Dzięki  
działaniom  podjętym  przy  realizacji  zadań  dotyczących  projektu  nauczyciele  mieli  okazję 
współpracować z nauczycielami z własnej szkoły oraz z innych krajów. Poznali,  jak funkcjonują szkoły 
w  krajach  partnerskich,  poznali  ich  kulturę  oraz  obyczaje  panujące  w  tych  krajach.  Poszerzyli 
znajomość  języków  obcych,  poznali  odmienność  w  nauczaniu  i  systemach  edukacyjnych.  Udział  
w projekcie pozwolił nauczycielom na zapoznanie się z metodami nauczania różnych przedmiotów  
w krajach partnerów. Dokonano analizy metod i technik nauczania, sposobami przeprowadzania lekcji, 
oceniania  aktywności,  wiedzy  i  umiejętności  uczniów oraz  systemem edukacji  w różnych  krajach. 
Dzięki dyskusji i wymianie doświadczeń nauczyciele mogli wprowadzić udoskonalenia do własnego 
systemu  kształcenia,  przekazali  również  niektóre  pomysły  koleżankom  uczącym  tego  samego 
przedmiotu.

Dokonano wymiany materiałów dydaktycznych np. książek, broszur. Materiały wypracowane podczas 
realizacji projektu nauczyciele wykorzystują przy planowaniu pracy, doborze materiałów autentycznych 
w  nauce  języka  angielskiego,  częstszym  wykorzystywaniu  pomocy  audio-wizualnych  i  technik 
medialnych. Ciekawe zagadnienia lub ciekawe rozwiązania zaadaptowano podczas procesu nauczania 
we własnych szkołach. Wypracowane materiały w postaci scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych,  
folderów o krajach partnerskich mogą być stale wykorzystywane na zajęciach z różnych przedmiotów, 
w tym także na języku angielskim, mogą służyć do rozwijania zainteresowań uczniów, którzy sami będą 
mogli opracować podobne materiały i wystąpić w roli asystentów nauczycieli prowadzących zajęcia, 
tak jak to miało miejsce podczas zajęć realizowanych  w ramach projektu.  Wypracowane materiały 



będzie  można  wykorzystać  podczas  akcji  promocyjnych  szkół,  np.:  dni  otwartych,  targów 
edukacyjnych.

Uczniowie również zapoznali się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów oraz mogli  
porównać  nasze  metody  nauczania  z  tymi  obowiązującymi  za  granicą.  Dodatkowo  zajęcia 
warsztatowe w grupach młodzieży pochodzących z krajów uczestniczących w programie Comenius  
pozwoliły  uczniom  na  sprawdzenie  swoich  umiejętności  językowych,  także  tych  ściśle 
przedmiotowych. Poznali oni rówieśników z innych krajów, ich kulturę i obyczaje. Uczniowie mieli  
okazję  poznać  codzienne  życie  rówieśników,  porównać  standardy  życia  w  innych  krajach  
europejskich, wykorzystać swoje umiejętności językowe i sprawdzić się w nowych, prawdziwych  
sytuacjach. Poszerzyli znajomość języka angielskiego. 

Pogłębili  swoją  wiedzę  z  przedmiotów  ścisłych,  poznali  odmienność  w  nauczaniu.  Udział  
w projekcie pozwolił uczniom przełamać bariery komunikacyjnej - językiem komunikacji był język  
angielski,  uczniowie  porozumiewali  się  tylko  w  tym  języku,  korzystali  z  pewnych  technik 
kompensacyjnych i pomocy koleżanek i kolegów także z innych krajów. Wzrosło w nich poczucie 
własnej  wartości  i  wiara  w  sukces  -  obserwacja  młodzieży  z  innych  krajów  spowodowała,  iż  
zauważyli fakt, że pewne problemy w nauce i posługiwaniu się językiem angielskim są wspólne dla  
wszystkich. Uczniowie udzielali sobie nawzajem wsparcia w sytuacjach trudnych. 



Przełamane  zostały  również  pewne  stereotypu  funkcjonujące  wśród  społeczeństwa  na  temat 
innych narodowości, zarówno uczniowie jak i ich rodzice, którzy gościli u siebie w domach uczniów 
z  innych  krajów mieli  okazję  przekonać  się,  iż  są  to  młodzi  ludzie  nieodbiegający  od typowej  
rodzimej młodzieży. 

Uczniowie,  biorąc udział  w zajęciach z  różnych przedmiotów uważanych za 'trudne',  tj.  fizyka,  
chemia,  matematyka  prowadzonych  w  języku  angielskim,  co  stanowiło  na  początku  pewną 
barierę,  nauczyli  się  korzystania  z  pomocy  innych uczniów oraz  współpracy  w grupie.  Udział  
w projekcie dał uczniom świadomość, że są mieszkańcami Unii Europejskiej.

SPOTKANIE  WE  FRANCJI
W wyjeździe  do  Francji   brali  udział  nauczyciele:  p.  Monika  Wrona,  p.  Małgorzata  Fornal,  

p. Justyna Mendyk i p. Anna Danczowska-Burdon oraz uczniowie: Gabriela Siljanoska, Agnieszka 
Kabała,  Aneta  Zienkiewicz,  Natalia  Krzewińska,   Anna  Niezgoda  oraz  Magdalena  Goljanek.  
Uczniowie uczestniczyli w lekcji chemii, prowadzonej przez panią Annę Danczowską-Burdon oraz 
prowadzili  lekcję  z  matematyki-  obie  w języku  angielskim.  Wśród  materiałów  jakie  zawiezione 
zostały do Francji na uwagę zasługuje folder o Lublinie (4 i 5 strona gazetki),ponieważ materiały  
(teksty i zdjęcia)umieszczone na folderze są autorstwa naszych uczniów, którzy w latach 2008-2010 
brali udział w działaniach projektowych.

14.03.2010
Zbiórkę mieliśmy o 11:30. Wszyscy przybyli punktualnie. Do Warszawy jechaliśmy ok 3 godziny, 

a że mieliśmy jeszcze trochę czasu więc pojechaliśmy do Galerii Mokotów. Około godziny 16.00  
byliśmy już na lotnisku,  potem odprawa i  o 18.05 wsiedliśmy do samolotu.  Niestety z  powodu 
oblodzenia  samolotu  lot  był  godzinę  opóźniony  i  w  Paryżu  byliśmy  około  22.00.  Do  Rouen 
dojechaliśmy w godzinę i każdy z nas udał sie do domów swoich partnerów. 

Natalia Krzewińska

15.03.2010
To był dzień tylko dla nas. Partnerzy z Niemiec i z Litwy mieli przyjechać dopiero w późnych  

godzinach  popołudniowych.   Od  rana  z  naszymi  współpartnerami  z  Francji  uczestniczyliśmy  
w zajęciach w szkole. Były to lekcje języka angielskiego w różnych grupach z różnymi nauczycielami. 
Po zajęciach w stołówce szkolnej zjedliśmy obiad no i po południu mieliśmy czas wolny.

16.03.2010
8.00-9.00 Uroczyste powitanie. Tego dnia mogliśmy się wszyscy spotkać. Zjedliśmy śniadanie  

i spędziliśmy miło czas rozmawiając z nowymi i starymi znajomymi z Niemiec i Litwy.
9.00-10.30  Pierwsze  warsztaty:  meteorologia.  Dowiedzieliśmy  się  wiele  pożytecznych  rzeczy  
z przedmiotu: Nauka o Ziemi.11.00-12-30 Drugie warsztaty: chemia. Interesujące zajęcia dotyczące 
wody jako rozpuszczalnika. Lekcję prowadzili uczniowie z  nauczycielem.

13.00-14.00 Obiad w szkolnej stołówce. Na posiłek składały się specjalności kuchni normandzkiej.  
Bardzo smaczne!
Po zajęciach spędziliśmy czas wolny w domach z naszymi gospodarzami

Anna Niezgoda

17.03.2010.

To był bardzo udany dzień. Rano mieliśmy zajęcia w szkole. Odbyły się  trzy lekcje w tym dwie 
przygotowane przez  polską  grupę.  Zaprezentowałyśmy  bardzo  oryginalne i  interesujące  lekcje  
z chemii oraz matematyki.  Po zajęciach mieliśmy zaplanowane zwiedzanie Rouen. To dopiero była 
zabawa! Biegaliśmy w różno narodowych grupach szukając kolejnych zabytków zaznaczonych na 
mapie. Grupa, która pierwsza odgadła hasło finałowe dostała bardzo słodkie prezentyJ 

Aneta Zienkiewicz

18.03.2010
W czwartek 18.03.2010r cała grupa biorąca udział w projekcie Comenius zwiedziła Paryż. Podróż  

trwała  ok.  2  godzin.  Było  nieco  mało  czasu  na  zwiedzanie  wszystkich  interesujących  miejsc,  
ponieważ Paryż jest ogromnym miastem. Zobaczyliśmy Wieżę Eiffla, Luwr, później mieliśmy krótką 
podróż statkiem po rzece Sekwanie. Zobaczyliśmy miejsce, gdzie umarł Chopin. Mieliśmy również 
trochę czasu na zjedzenie obiadu i kupienie pamiątek. Spędziliśmy prawie cały dzień w Paryżu 
i wróciliśmy do Rouen pod wieczór.

Agnieszka Kabała



Piątek, 19 marca. 
Jak co dzień spotkaliśmy się o godzinie 8.00 przed Liceum Blaise Pascala, skąd czekający już 

autokar  zabrał  nas  do  nadmorskich  miejscowości  Deauville,  Honfleur  oraz  do  portu  La  Havre- 
największego  portu  we  Francji.  Po  powrocie,  w  goszczącej  nas  szkole,  odbyło  się  spotkanie 
pożegnalne, w czasie którego zaprezentowała się orkiestra dęta z jednej z francuskich szkół, a także  
zespoły  uczniów  Liceum  Blaise  Pascala.  Podczas  kolacji  mieliśmy  okazję  spróbować  typowo 
francuskich potraw. Każdy z uczestników wymiany otrzymał także drobny upominek

Magdalena Goljanek

20.03.2010

Rano o godzinie 5:30 mieliśmy zbiórkę na stacji i około 6 pojechaliśmy pociągiem do Paryża.  
W pośpiechu szłyśmy na metro a potem na pociąg bezpośrednio na lotnisko. Miałyśmy mało czasu 
wiec  wszędzie  biegłyśmy.  Na  lotnisku  odprawa  i  ok  11  wsiedliśmy  do  samolotu.  W  Krakowie 
byliśmy około 14 i do Lublina dojechaliśmy na 19. Wszyscy rozjechali się do domów. 

Natalia  Krzewińska

W dniach  17  –  23  czerwca  2010  gościliśmy  w  Polsce  Hiszpanów  ze 
szkoły  w  El  Palmar.  Odwiedził  nas  Dyrektor  szkoły,  p.  José  De  Luna 
Tobarra, nauczycielka języka angielskiego p. Carmen Donaire i 12 uczniów 
I.S.E. Instituto w El Palmar. Uczniowie naszej szkoły gościli ich w swoich 
domach, a także uczestniczyli we wspólnych wycieczkach.

Pokazaliśmy Hiszpanom Lublin, oglądany z Wieży Trynitarskiej, Katedrę, 
Zamek Lubelski i Stare Miasto. 



Byliśmy też w Nałęczowie  i  w Kazimierzu Dolnym, a także w Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce i w Skansenie. Mogliśmy tez ich gościć w naszej 
szkole. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy ich gościć nie jeden raz.



14 października

Dzień Edukacji Narodowej

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas 

pozbawić.”

Drodzy Nauczyciele!

W podziękowaniu za pracę życzymy sukcesów 

zawodowych, zdrowia, wytrwałości, wyrozumiałości i 

cierpliwości oraz uśmiechu każdego dnia!

Uczniowie 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego


