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Cel projektu: Zaznajomić uczniów z kulturą i obyczajowością
innych narodów, poszerzyć horyzonty.
Przebieg realizacji projektu:
Organizacja cyklu wydarzeń, które mają na celu przybliżyć
odrębność innych kultur oraz uczyć tolerancji. Przez kilka dni
w tygodniu uczniowie uczestniczą w wydarzeniach takich jak:
dzień kulinarny, gdzie prezentują i poznają kuchnie różnych
zakątków świata; dzień piosenki zagranicznej, kiedy to
prezentują wybrany przez siebie utwór, wykonując go w
obcym języku, bal narodów – uczniowie prezentują scenki, do
których sami stworzyli scenariusz wg. Regulaminu,
zawierający elementu kultury danego kraju. Jeszcze jednym
świątecznym dniem jest dzień naukowy. Zapraszamy wówczas
ludzi nauki i kultury z całego kraju, którzy prowadzą warsztaty
i wykłady dla społeczności szkolnej.
Oto nasi tegoroczni goście oraz tytuły prowadzonych przez
nich warsztatów:
 Programowanie robotów LEGO EV3-warsztaty.
dr inż. Łukasz Lemieszewski, mgr inż. Grzegorz Petri
 Zanurzeni w falach (opowieść o zjawiskach falowych
w aspekcie naukowym i artystycznym) mgr. inż. Marek
Sitko
 Techniki kryminalistyczne w Policji.
st. post. Magdalena Zguczyńska (wydział prewencji),
Mariusz Jastrzębski (technik kryminalistyki)
 Zmiany fizjologiczne zachodzące w ustroju pod
wpływem treningu siłowego – fakty i mity. dr hab.
Mariusz Naczk
 Wykład z zakresu prawa. Mecenas Błażej Kowalczyk
 Filozofia w służbie nauki. Historia pewnego wynalazku.
Prof. AJP dr hab. Przemysław Rotengruber
 Tematy i bohaterowie literatury francuskiej w
masowej wyobraźni. prof. UAM dr hab. Anna Loba
 Kanibalizm…, czyli o literaturze. dr Barbara Kornacka

 Polnisch-deutsche Konfigurationen der Straßennamen
in Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski.
dr Joanna Dubiec-Stach
 Why we should practice pronunciation. mgr Bożena
Olechnowicz
 Wydobywanie potencjału ucznia a wiodący zmysł w
procesie uczenia się. dr Przemysław Pieczyński
 Lekarska codzienność. lek. med. Maciej Bronisz
 Wykład z zakresu fizyki. dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka,
dr Krzysztof Gębura
 Wyprawy podróżnicze. Sławomir Sajkowski
 Perełki świata – znaczenie dawne i współczesne.
prof. dr hab. inż. dr h.c. Wojciech Kacalak
Zastosowane metody edukacyjne:
Warsztaty, wykłady
W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie liceum oraz
przedstawiciele świata nauki i kultury.
Rezultaty projektu

Uczniowie uczestniczyli w wybranych przez siebie
przedsięwzięciach, pogłębili wiedzę w zakresie osobistych
zainteresowań, zetknęli się z przedstawicielami różnych
dyscyplin naukowych, zainspirowali się nowymi pomysłami.
Ocenili przedsięwzięcie jako skutecznie kształtujące postawy i
rozwijające wiedzę o świecie.

Jest to doroczne cykliczne wydarzenie.

