
Podsumowanie trzech lat współpracy II Liceum z Instytutem Filologii Romańskiej UAM 

 

Współpraca między obiema placówkami rozpoczęła się w roku szkolnym 2015/2016. 

Patronatem IFRom objęta została wówczas klasa 1e, w której regularnie, co miesiąc, 

odbywały się spotkania z wykładowcami poznańskiej romanistyki. Od tego czasu każda klasa 

prawnicza z j. francuskim, nauczanym w wymiarze podstawowym i rozszerzonym, 

uczestniczy w bogatym programie zajęć warsztatowych i wykładów, co roku 

aktualizowanym i dostosowywanym do potrzeb i zainteresowań uczniów. 

Problematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje zarówno zagadnienia 

językowe (warsztaty fonetyczne, techniki efektywnego uczenia się języków obcych, techniki 

tłumaczeń pisemnych i ustnych ), jak i treści będące częścią szeroko pojętej kultury 

francuskiej i frankofońskiej. Oto niektóre z poruszanych na przestrzeni lat tematów: 

- Francuskie media w Internecie - warsztaty pani dr Joanny Góreckiej 

- Bretania i Wielkopolska - tak daleko i tak blisko - prezentacja pani mgr Anny 

Matery - Klinger 

- Stereotyp Polski I Polaka w literaturze francuskiej - wykład pana prof.dr hab. 

Wiesława Malinowskiego 

- Paryż literacki i artystyczny - warsztaty pani dr Marty Sukiennickiej 

- Współczesne francuskie życie intelektualne - wykład pana prof. Mirosława Loby 

- Motyw wilka w literaturze francuskiej - wykład pani prof. Patrycji Tomczak 

- Dżihadyzm trzeciej generacji we Francji - warsztaty pana dr Jędrzeja Pawlickiego 

- Literacka nagroda Goncourt’ów - polski wybór - warsztaty pani prof. Anny Loby 

- Francuska piosenka zaangażowana - warsztaty pana mgr Jean-Marie Lallouet 

- Francuskojęzyczna literatura komiksowa - prezentacja pana mgr Jean-Marie 

Lallouet 

- Warsztaty literackie z literatury belgijskiej - prowadziła pani Marie Lauwers. 

 

Raz w roku, na wiosnę, Instytut zaprasza uczniów naszego liceum na Dni Otwarte, 

podczas których w siedzibie instytutu odbywają się mini-wykłady o krajach romańskich i ich 

kulturze, a także zajęcia warsztatowe prowadzone przez wykładowców akademickich. Od 

poczatku realizacji projektu we wszystkich formach spotkań wzięło udział ponad 

100 uczniów Dwójki. Opiekunką i koordynatorką programu w Liceum jest pani prof. 

Magdalena Ślebioda, nauczycielka języka francuskiego i hiszpańskiego. 

  


