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Cel projektu: Zapoznanie z kulturą poszczególnych narodów i zwiększenia 
poczucia jedności w szkole i poza nią (w związku z międzynarodowym 
charakterem szkoły), zwiększenie wśród młodzieży poczucia, że różnice 
kulturowe mają wpływ na kształtowanie świata, ale nie mają wpływu na 
podział globalny „lepszy/gorszy”.  

Hasło International Day KE 2017: „Jesteśmy różni, ale równi”! 

Przebieg realizacji projektu: 

Poprzez prezentacje multimedialne, wykłady i inne formy wystąpień 
uczniowie realizowali główną ideę tej imprezy, jaką jest zapoznanie się  
z globalną różnorodnością kulturową na wielu płaszczyznach. W tym roku 
najwięcej mogliśmy się dowiedzieć na temat krajów europejskich, 
których języki nauczane są w naszej szkole – Rosji, Ukrainy, Niemiec, 
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz innych, w tym: USA, Kanady oraz 
Chin. Poza prezentacjami, quizami i zabawami, poszczególne grupy 
językowe przygotowały sale lekcyjne wystrojem nawiązujące do 
poszczególnych krajów (mapy, flagi, symbole narodowe, gadżety typowe 
dla danych nacji, foldery, książki i czasopisma w różnych językach). Bez 
wątpienia największą atrakcją, której można było posmakować - były 
potrawy typowe dla kuchni regionalnych ww. narodów, własnoręcznie 
przygotowane przez uczniów. 

Przykładowa tematyka prezentacji: 

 Grupa rosyjska – prezentacja multimedialna dotycząca 
najważniejszych zabytków Rosji oraz poruszająca w drugiej części 
złożony problem grup etnicznych na terenie byłego ZSRR. 

 Grupa hiszpańska – prezentacja multimedialna dotycząca muzyki  
i tańca, pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego i krajów 
latynoamerykańskich.  
W części drugiej wystąpienie gościa – pani Czyż z Instytutu 
Cervantesa – zachęcające do wzięcia udziału w kursach oferowanych 
przez Instytut, które mają na celu pogłębienie wiedzy o kulturze 
hiszpańskiej oraz naukę języka hiszpańskiego. 

 Grupa niemiecka – prezentacja na temat systemu nauczania 
i oświaty, obowiązującego w Niemczech. Przedstawienie różnic 
panujących między systemem niemieckim a polskim, zwłaszcza  
w naszej szkole (różnica wynikająca z systemu IB). 

 



 Grupa francuska – prezentacja dotycząca różnic kulturowych  
w obrębie Francji (podział na Południe i Północ, krainy geograficzne). 
Druga część – wystąpienie uczennicy, która zaprezentowała kilka 
utworów z kanonu piosenki francuskiej. 

Zastosowane metody edukacyjne: prezentacje, drama, gry i zabawy, 
quizy edukacyjne, warsztaty kulinarne. 

Liczba uczestników: ok. 80 uczniów 

Rezultaty projektu  
 

Uwrażliwienie młodzieży na wielokulturowość i wielobarwność 
otaczającej rzeczywistości, nauka tolerancji wobec odmienności, 
zwiększenie poczucia bycia „obywatelem świata”. 

Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

 

 
 
 
 
 
 
 


