
NASZ PRZYGODA Z COMENIUSEM 
 
Informacje na temat projektu Socrates Comenius pt.,,Łacińskość, czyli Europa:od 

teraźniejszości do przeszłości, od przeszłości do teraźniejszości” znalazłam w grudniu 2003. 
Jestem nauczycielką języka angielskiego, dlatego jego tematyka bardzo mnie zainteresowała. 
W przeszłości uczyłam się 5 lat łaciny i wiem jak bardzo jej znajomość pomaga w nauce 
języków obcych i uczy logicznego myślenia. Projekt dotyczy tez wpływów kultury rzymskiej 
na język, historię i kulturę krajów biorących w nim udział. 

Po skontaktowaniu się z koordynatorem projektu, panią Giovanną Baghin, 
konsultacjach z Dyrektorem naszej szkoły – dr.Lechem Młodzińskim i nauczycielami, 
przedstawiłam propozycje naszych działań w ramach projektu, w rezultacie czego szkoła 
została do niego zaproszona. 

Uczestnikami projektu, oprócz naszego liceum, są szkoły z Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Czech, Hiszpani oraz dwie szkoły z Włoch. 

Każda ze szkół musiała przygotować własny wniosek składający się z obszernej 
charakterystyki działań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Musiał on być 
uzgodniony z resztą szkół i zaakceptowany przez Agencję Narodową Programu Socrates 
Comenius. Po kilku miesiącach oczekiwań otrzymaliśmy zgodę na nasz udział w projekcie. 

Projekt zakłada wielostronne działania związane z tematem oraz spotkania nauczycieli 
i uczniów- wizyty robocze-które odbywają się dwa razy w roku. 

Pierwsza wizyta miała miejsce w szkole koordynującej w Mirano, we Włoszech, w 
dniach 6-9 pażdziernika 2004.Naszą szkołę, oprócz mnie reprezentowały nauczycielki 
Mariola Janusz i Katarzyna Kaptur oraz dwie uczennice- Magdalena Łęcka i Marta 
Samsonowska.W trakcie wizyty zaprezentowano i omówiono dorobek szkół z Austrii, 
Hiszpanii i Włoch, które zainicjowały projekt w 2003 roku. Nastęnie odbyły się prezentacje 
szkół przystępujących do projektu. My także przedstawiliśmy zaplanowane przez nas 
działania i zaprezentowaliśmy naszą szkołę i jej dorobek. 

Po powrocie z Mirano zaczęliśmy realizować nasze przedsięwzięcia. 
Były to:  
- dodatkowe zajęcia z łaciny 
- konkurs plastyczny,, Łacińska maksyma- moja interpretacja” 
- wystawa biblioteczna dotycząca literatury łacińsko-polskiej 
- rozpoczęcie wydawania gazetki przedstawiającej działania projektu,, Sokrates tańczący” 
- zainicjowanie współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej, Uniwersytetu Śląskiego i 
zorganizowanie w szkole cyklu wykładów pracowników Katedry 
- opracowanie tematów: ,,Elementy klasyczne w poezji Zbigniewa Herberta”, ,,Horacjanizm  
w twórczości Jana Kochanowskiego” oraz ,,Kronika Galla Anonima” 
- rozpoczęcie opracowywania,, Szkolnego portfolia tradycji polskich i rzymskich” 

Następne spotkanie szkół partnerskich odbyło się w Wiedniu w dniach 9-13 kwietnia 
2005. Naszą szkołę reprezentowały, oprócz mnie nauczycielki Elzbieta Latos, Barbara Nowak 
i Jolanta Cholewka oraz uczennice Katarzyna Macherek i Paulina Chawuła. Przedstawiliśmy 
tam nasz dotychczasowy dorobek, a uczennice pokazały prezentacje multimedialną dotyczącą 
naszej szkoły i działań w ramach projektu. Wszystko to zostało przyjęte z dużym uznaniem 
partnerów. 

Mam nadzieję, że agencja narodowa pozwoli nam kontynuować nasz udział w 
projekcie – naprawdę warto. 
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