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Temat, który wybrałam, jest obecnie bardzo istotny. Wiele mówi się na temat 
pluralizmu społecznego. Rok 2008 nazwano mianem „Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego”. Nie to jednak stało się powodem mojego wyboru. Dość uwaŜnie 
przyglądam się rozwojowi dialogu między Polską a Europą i, niestety, nie jestem 
usatysfakcjonowana. Rozmawiałam na ten temat z rodzicami oraz rówieśnikami  
i bardzo się zawiodłam. Rodzice są z góry uprzedzeni, a rówieśnicy nie mają nic 
konkretnego do powiedzenia. Nie dziwi mnie to jednak. Większość dorosłych  
z mojego otoczenia, nad czym ogromnie boleje, niezmiennie obstaje przy swoich 
niepostępowych poglądach. My – młode społeczeństwo – dziedziczymy te ideologie, 
moŜna by rzec „z mlekiem matki”. CięŜko jest z nas wykorzenić brak tolerancji, 
stereotypy czy skłonność do ksenofobii. Są oczywiście wyjątki – powstają organizacje 
zrzeszające młodych ludzi, którzy angaŜują się w sprawy swojej społeczności,  
ale czym jest parę tysięcy młodych zapaleńców przy kilku milionach siedzących  
w domu ? 

Muszę przyznać, Ŝe jedyną wiarę pokładam jednak w młodym pokoleniu. 
Nasze umysły nie są całkiem strute i drzemie w nas ogromna siła – w Polsce jest ok. 
9 mln młodzieŜy. Jesteśmy młodzi i pełni zapału. Instynkt kaŜe nam zmieniać świat 
dla nas samych - by czuć się potrzebnym. Jednak większość młodzieŜy woli 
wpatrywać się w ekran komputera i przeglądać np. katalogi z kosmetykami,  
a powinniśmy tę energię wykorzystać inaczej. Wiem, Ŝe łatwo mi tak mówić – nie 
jesteśmy jeszcze pełnoletni, zaleŜymy od rodziców, a ci uwaŜają nas za dzieci,  
a przecieŜ: „Dzieci i ryby głosu nie mają.”, „To są sprawy dorosłych – cieszcie się 
jeszcze dzieciństwem ” …i wyrośnijcie na aspołecznych egoistów, których obojętność 
doprowadzi do tego, Ŝe państwem nie będzie miał kto sprawiedliwie rządzić i dla 
kogo. ChociaŜ my teŜ nie jesteśmy bez winy. Zachowujemy się nieodpowiedzialnie  
i nikt, kto tak nas postrzega, nie będzie chciał uwierzyć w zainteresowanie młodych 
problemami społecznymi. Bo czy jest sens doprowadzać do rozkwitu nasz piękny 
kraj, gdy nikt tego nawet nie zauwaŜy? 

MłodzieŜ jest raczej otwarta na Europejczyków. Kiedy jednak Polak widzi 
Anglika na ulicy, cisną mu się na usta docinki na temat parasola. Idący Rosjanin 
wywołuje ironiczne uśmieszki i ciche wyzwiska – to pozostałości po zaborach. 
Wschodni sąsiedzi są szczególnie nie lubiani. Nie okazujemy, co prawda, 
zdecydowanej, wrogości – ale zaprzyjaźnić się i rozmawiać jak Polak z Polakiem 
będzie trudno. Po pierwsze, Ŝe angielski przychodzi nam z niemałym trudem (młodzi 
jeszcze sobie radzą, dorośli – gorzej), po drugie, jednak trochę się tej róŜnorodności 
boimy. I tak mogę powiedzieć, Ŝe w stosunku do Europejczyków jesteśmy 
tolerancyjni i łączy nas szczera przyjaźń. DuŜo gorzej jest, gdy pojawi się na ulicy lub 
do mieszkania obok wprowadzi się Murzyn. Staje się to temat plotek. Kiedy widzimy 
go nieopodal przechodzimy na drugą stronę, albo przeszywamy ciekawskim 
wzrokiem. „Taka anomalia” po osiedlu jeszcze nie chodziła, prawda ? 

Tak naprawdę nie boimy się inności, tylko własnej ignorancji. Nie znamy 
języka, nie wiemy nic o kulturze. Boimy się wyśmiania. I słusznie. Tylko dlaczego nic 
z tym nie robimy? Mówi się, i sama często to powtarzam, Ŝe uczymy się historii by 
poznać przeszłość, ale teŜ dlatego by nie popełniać błędów naszych poprzedników 
i wzorować się na powszechnie uznanych w danej epoce autorytetach. Zapominamy 
jednak, Ŝe zmienia się oblicze świata. Dlaczego naszymi „mentorami” ciągle jest 
polska sarmacka szlachta, która poprzez ignorancję krajów zagranicznych 
doprowadziła do rozbiorów ? 
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Według mnie, dialog międzykulturowy jest niezbędny we współczesnej 
zjednoczonej Europie. Nie moŜna przecieŜ współpracować, niewiele wiedząc o swoich 
partnerach. Jeśli kogoś nie znamy, jesteśmy pełni obaw. Dlatego teŜ poznanie 
wspólnych korzeni historycznych, tradycji, zwyczajów, obyczajów daje szerokie 
moŜliwości wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Ponadto młodzi, inteligentni i pełni 
entuzjazmu Europejczycy, którzy widzą swoją przyszłość w strukturach europejskich, 
powinni dąŜyć do poznania i zrozumienia tego, co nas łączy oraz dzieli. Wzajemna 
akceptacja stanowi tworzywo do budowy trwałych więzów. 
 
Analiza źródeł pisanych 
 

Ukazało się wiele publikacji – ksiąŜkowych, internetowych – na temat 
róŜnorodności międzykulturowej. Na stronie Europejskiego Roku Dialogu 
Międzynarodowego znalazłam ciekawą interpretację, kim jest ten „Inny”, o którym 
wspomniałam, a „(...)którym moŜe być(...) sąsiad z korzeniami w innej kulturze, 
współmieszkaniec inaczej myślący lub niepełnosprawny, współobywatel innej 
narodowości lub religii... Inny jest częścią nas i częścią wspólnoty, do której czujemy 
się przynaleŜni.”(Poz. 2 ) Tak trudno jest nam z tym „Innym” nawiązać konwersacje. 
„Dialog człowieka z Innym jest budowaniem. Nie jest nam dany, nie staje się sam  
z siebie. Dialog jest rzemiosłem. Czyniący go od wieków porównywany był do 
budowniczego mostów.”( Poz. 2).  
 Mimo Ŝe od wieków próbuje się jak najwięcej tych mostów wybudować, to do 
instalacji nowych nie ma wystarczającej liczby ochotników, a starych nie ma kto 
konserwować i powoli upadają. Dlatego tak waŜna jest edukacja młodzieŜy. To, kim 
jesteśmy i jak będziemy podchodzić do Ŝycia w przyszłości, zaleŜy od nas samych, ale 
wielki wpływ na to ma szkoła. „Kształtowanie toŜsamości własnej i społecznej osoby 
dokonuje się w procesie identyfikacji przez porównywanie siebie z innymi członkami 
grupy i podkreślanie własnej odrębności. (Poz. 5). Głównie w grupie szkolnej 
nauczymy się tolerancji dla tego Innego. Ale kiedy my nawet nie dowiadujemy się, 
kim jest prawdziwy Europejczyk. Jolanta Miluska przedstawia aspekty, które 
sprawiają, Ŝe moŜemy nazwać się mieszkańcem Europy :  

1. Wiedza o przynaleŜności do kręgu kultury i cywilizacji europejskiej, wiedza  
o regionie tworzącym Europę, świadomość wspólnych cech odróŜniających od 
nie – Europejczyków ( np. rasa, korzenie chrześcijańskie, wydarzenia 
historyczne).  

2. Zdolność i skłonność do zachowań słuŜących zaznaczaniu toŜsamości 
„Europejczyk”(autoetykietowanie, manifestowanie postaw pozytywnych wobec 
mieszkańców Europy, jej dziejów i współczesności, wskazywanie na własne 
związki z wybitnymi Europejczykami(…)) 
3. Wysokie emocjonalne i wartościujące znaczenie, jakie osoba nadaje swojej 

przynaleŜności do kategorii „ Europejczycy”, akceptacja swojego miejsca 
zamieszkania w tym regionie, duma z bycia Europejczykiem.”(Poz. 3) 

WaŜne teŜ jest zrozumienie pojęcia tolerancji. Ewa Podrez, z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego pisze : „Tolerancji przysługują dwa podstawowe znaczenia : 
pierwsze z nich to pobłaŜliwość , okazywanie cierpliwości i wyrozumiałości: drugie to 
afirmacja lub popieranie cudzej odmienności, a takŜe szacunek dla jego autonomii  
i wolności.”(Poz. 1). 
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Myślę Ŝe podsumowaniem tych teoretycznych rozwaŜań moŜe być motto 
ksiąŜki „Oblicza Kultury” autorstwa Alina Touraine: „ NajwaŜniejszym zadaniem, jakie 
stoi przed współczesnym światem, jest uczenie ludzi sposobu, w jaki mogą Ŝyć 
razem, a przede wszystkim wykreowanie instrumentów, które są potrzebne, aby 
wiedzieć, jak poradzić sobie z sytuacją kulturowej róŜnorodności.”( Poz. 4) 
 
Badania własne 
 

Jak pisałam we wstępie, przeprowadziłam wiele rozmów na temat budowy 
dialogu miedzy róŜnymi kulturami i zaangaŜowaniu Polaków w ten projekt. Zdaję 
sobie sprawę, jak waŜne jest nasza pomoc – w końcu to my głównie będziemy 
zbierać Ŝniwa tych prac. Młodzi wyjeŜdŜają poza granice naszego kraju na wymiany 
edukacyjne, do pracy. Nie poczujemy się tam jednak dobrze, gdy będziemy 
traktowani na dystans i poniŜani w wyrafinowany sposób – teoretycznie nie ma to 
miejsca, ale boli tak samo. KaŜdy człowiek odwdzięczy się w ten sam sposób, w jaki 
potraktowano go w naszym kraju. A gdy wrócimy na ojczyzny łono, widząc 
obcokrajowca, takŜe nie będziemy mu dłuŜni. I tak toczy się to błędne koło.  

Postanowiłam nie opierać się tylko na rozmowach z wybranymi, ale 
przeprowadzić ankietę w grupie dwudziestu ośmiu młodych ludzi w wieku 14 – 15 lat. 
Zadałam kilka ogólnych pytań dotyczących tematyki Unii Europejskiej i kultur w niej 
występujących. Podzieliłam wyniki na grupę dziewcząt i chłopców.  

 
Pyt. 1 Czy interesujesz 

się tematyką związaną  
z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej ? 
 

Jak widać na 
wykresach 5 dziewcząt i 6 
chłopców nie ma kontaktu  
z tematyką europejską. Tylko 
10 nastolatków przyznaje się, 
Ŝe ma pewne wiadomości na 
ten temat. Nie mogę ukryć, 
ale spodziewałam się , Ŝe 7 
osób odpowie „nie wiem”. 
Jest to dość popularne.  
 

Jednak najciekawsze 
jest to, Ŝe na: Pyt. 2 Czy 

uwaŜasz się za obywatela Europy ? – aŜ 15 nastolatek i 9 chłopców odpowiedziało, 
Ŝe czuje się obywatelami Europy. Biorąc pod uwagę fakt , Ŝe młodzi ludzie nie 
interesują się tą tematyką, moŜna się więc pokusić o stwierdzenie, iŜ uwaŜamy, Ŝe 
obywatel Europy to ktoś zamieszkujący w jej granicach i nic więcej. To takŜe wpływa 
na integrację europejską.  
 
 Pyt. 3 Czy kiedykolwiek spotkałaś/eś się w mediach z kampanią mającą 
na celu promowanie integracji wśród mieszkańców Europy? 
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 Muszę powiedzieć, Ŝe ja widziałam chyba tylko raz taki spot i nie zapadł 
mi szczególnie w pamięci. Moje ankietowane odpowiedziały, Ŝe 5 z nich taki spot 
widziało, takŜe 5 się nigdy nie spotkało, a 6 nie miało zdania. 3 ankietowanych  
z takimi reklamami się spotykało, 8 nigdy nie zauwaŜyło takich kampanii, a 1 nie 
pamiętał.  
 Pyt. 4 Czy uwaŜasz, Ŝe akcje mające na celu integrację kulturową 
ludności UE są potrzebne ? 
 
 Z pośród tej grupy nastolatków 11 dziewcząt i 6 chłopców uznało, Ŝe tak, 
6 uczniów nie widzi takiej potrzeby, a 3 dziewczyny i 2 chłopców nie ma w tej 
sprawie zdania.  
 
 Pyt. 5 Czy kiedykolwiek zetknęłaś/ eś się z ksenofobią w stosunku do 
mieszkańców Europy? 
 
 Ku mojemu 
zdziwieniu i takŜe 
radosnemu zaskoczeniu, 
spośród chłopców nikt nie 
zauwaŜył takich działań,  
a wśród dziewczyn tylko 
dwie miały przykrość spotkać 
się z ksenofobią. 7 chłopców  
i 9 nastolatek nie spotkało 
się z tym, a 10 uczniów nie 
jest pewnych. Ja niestety 
spotkałam się z tym 
kilkakrotnie i cieszę się, Ŝe 
moi rówieśnicy Ŝyją  
w błogiej nieświadomości.  
 
 Pyt. 6 Czy uwaŜasz, Ŝe Polacy są tolerancyjni w stosunku do 
Europejczyków? 
 
 Na tym pytaniu zaleŜało mi najbardziej i ciekawa byłam odpowiedzi. AŜ 
16 osób sądzi, Ŝe tak, Polacy są tolerancyjni. 8 osób uwaŜa, Ŝe mamy co nieco na 
sumieniu, a dwie dziewczyny i dwóch chłopaków nie miało zdania.  
 
 Pyt. 7 Czy chciałabyś/łbyś zaangaŜować się w projekt przeciwko 
rasizmowi i ksenofobii w Europie? 
 
 Powiem ,Ŝe moja upadająca wiara w młodzieŜ troszkę urosła na duchu. 
15 osób by się w taką kampanię chciało zaangaŜować. Tylko 5 nie widzi takiej 
potrzeby, a 8 nie wie. 
 

Pyt. 8 Czy jesteś zwolennikiem „Europy Bez Granic” ? – przemawiającej do 
świata jednym głosem, mówiącej wspólnym językiem, posiadającej wspólną kulturę? 
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AŜ 9 dziewcząt nie ma zdania na ten temat i tylko jednak chłopak. Przeciwko 
są 3 dziewczęta i 2 chłopców. Za, niestety, jest tylko 12 osób Jest to wynik braku 
jakiegokolwiek poinformowania młodzieŜy na temat Unii i pluralizmu Europejskiego  
i takŜe złego wychowania i lęku przed obcymi kulturami. Ujednolicenie kulturowe jest 
uwaŜane za coś bardzo skrajnie złego. Jednak nikt nie chce, aby państwa zatraciły 
swoją narodową odrębność i o tym traktuje następne pytanie .  
 

Pyt. 9 Czy jesteś zwolennikiem zachowania narodowych tradycji przy 
jednoczesnym poszanowaniu toŜsamości kulturowej państw Europejczyków? 
 

W tym pytaniu trzeba przyjąć bardzo duŜy błąd pomiaru. Wątpię, czy są to 
odpowiedzi młodzieŜy czy dorosłych, którzy na pewno na ten temat rozmawiają.  
W kaŜdym razie 21 osób jest stanowczo „za”, a 4 osoby przeciwko. 2 dziewczyny  
i 1 chłopiec odpowiedzieli, Ŝe nie mają zdania. I znów pokuszę się o pewne 
stwierdzenie : najszczersi to ta ostatnia trójka. Przekonanie innych, są odziedziczone. 
MoŜe to nawet dobrze, jeŜeli ma to takie skutki.  
 

Pyt. 10 Czy uwaŜasz, Ŝe Polska postąpiła słusznie przystępując do Układu  
z Schengen? 
 

14 osób uwaŜa, Ŝe tak, 5 uwaŜa, Ŝe ta decyzja była błędna, 8 nie ma zdania. 
Jestem zdziwiona tymi wynikami. Tylko 10 osób interesuje się tematyką UE, a aŜ 19 
wie czym jest Schengen? Myślę, Ŝe wynika to z ignorancji młodzieŜy. Niektóre 
fragmenty rozmów czy „Wiadomości „ dociera do nich. I w ten sposób nie do końca 
poinformowani, nie są pewni, czym naprawdę jest zjednoczona Europa.  
 
Opinia eksperta 
 

O opinie na temat Jak we współczesnej Europie budować dialog między 
róŜnymi kulturami ? zapytałam panią mgr Anitę Woźnicę, metodyka historii i Wiedzy 
o Społeczeństwie Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

 
„Wielokulturowość i wynikająca z tego konieczność prowadzenia dialogu 

międzykulturowego stała się jednym z najwaŜniejszych wyzwań dla Europejczyków 
XXI wieku. NajwyŜszy czas by wielokulturowość nie kojarzyła się z demonami 
przeszłości, wrogością i stawianiem barier, a pozwalała budować wspólną i stabilną 
przyszłość. 

Jeden z elementów świadomie budowanego dialogu międzykulturowego 
stanowi edukacja szkolna. To juŜ na poziomie szkoły naleŜy przełamywać stereotypy  
i uprzedzenia, zwalczać dyskryminację, prześladowanie i wykluczenie, kształtować 
kontakty oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu. 

Dialog kulturowy wymaga swobody i umiejętności wyraŜania własnych 
poglądów , a takŜe chęci i umiejętności słuchania zdań innych ludzi i … tego właśnie 
moŜe nauczyć młodych ludzi szkoła. Wymaga to jednak świadomości, czasu, 
cierpliwości i ogromnego zaangaŜowania wszystkich w tym przede wszystkim 
nauczycieli.” 
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Diagnoza problemu 
 

We współczesnej Europie jest ogromne zapotrzebowanie na nowe pomysły na 
zjednoczenie Europy. Tak naprawdę podział występuje na granicy właśnie Polski.  
W naszym kraju spotyka się kultura wschodu i zachodu. Dlatego właśnie to my 
mamy ogromny wpływ na rozwój stosunków między kulturami ościennymi naszego 
kraju. Niestety, młode społeczeństwo, które jest rdzeniem działań edukacyjnych, 
niewiele na temat naszej Europy wie. W szkołach jest wciąŜ zbyt mało projektów 
dotyczących tej tematyki. Mimo bardzo wielu publikacji na ten temat, uczniowie 
niezwykle rzadko po nie sięgają – tylko w przypadku prac konkursowych bądź zajęć 
dodatkowych. Istnieje wiele fundacji, m.in. Fundacja Batorego, która organizuje np. 
wymiany międzynarodowe, lub Fundacja Schumana, która dzięki swoim działaniom 
chce przybliŜyć młodzieŜy Unię Europejską, bądź Centrum Kultury i Dialogu 
promujące dialog we współdziałaniu z kościołem katolickim. 

W 2006r. Parlament Europejski wraz z Radą ogłosił rok 2008 Rokiem Dialogi 
Międzykulturowego. Głównym celem tego działania jest promocja rozmaitych kultur 
oraz prowadzenie dialogu międzykulturowego w Europie. 

Dodatkowym załoŜeniem jest umoŜliwienie funkcjonowania róŜnych 
społeczeństw europejskich, przy współistnieniu wielu toŜsamości i przekonań 
kulturowych. 

W czasie, w którym Europa obchodziła Rok Dialogu Międzykulturowego, miało 
miejsce wystąpienie w Parlamencie Europejskim Jorqe Sampaio, byłego prezydenta 
Portugalii, a obecnie Wysokiego Przedstawiciela ONZ ds. Przymierza Cywilizacji.  

Jorqe Sampaio mówił o Europie jako strategicznym pomoście pomiędzy 
cywilizacjami ze względu na historię oraz geograficzne połoŜenie. Nawiązał równieŜ 
do etnicznych, kulturowych i religijnych róŜnorodności w społeczeństwach oraz 
rosnących trudnościach w egzystowaniu tych grup obok siebie.  

Niestety, nadal w naszym kraju, i poza jego granicami, powstają organizacje, 
które głoszą hasła rasistowskie, antysemickie i ksenofobiczne. Najgorsze jest to, Ŝe 
mają one pewne poparcie w pewnych grupach społecznych. Nie pomagają teŜ w tej 
słusznej sprawie stereotypowe poglądy rodziców i nasz brak zaangaŜowania.  
 
Alternatywne rozwiązania problemu 
 

Ogromny wpływ na nasze społeczeństwo mają media. MłodzieŜ nie wyobraŜa 
sobie Ŝycia bez telewizora i Internetu. Młodzi chłoną wszystko, co się tam pojawia. 
WaŜne więc jest to, aby dialog międzykulturowy promować właśnie tam. Wtedy 
moŜemy mieć pewność, Ŝe takie informacje do nich dotrą. Muszą być jednak ciekawe 
i przyciągające wzrok. śyjemy w czasach, kiedy inteligencja profesora jest mniej 
interesująca od aktorki z pierwszych stron gazet. I nikogo to nie dziwi. 

Proponuję zatem, aby w kampanię społeczną, mającą na celu uwraŜliwić 
młodzieŜ na problemy ksenofobii i dialogu społecznego, zaangaŜować osoby 
publiczne. Takie, które stały się juŜ wzorami do naśladowania dla młodego 
społeczeństwa. Osoby te mają ogromny wpływ na psychikę młodych. Trudno jest 
zdobyć zainteresowanie młodego widza czy słuchacza. Trzeba się do tego 
odpowiednio przygotować.  

MłodzieŜ spędza ogromną ilość czasu przy komputerze. Nie ma dla kaŜdego 
miłośnika Internetu czegoś bardziej denerwującego niŜ wyskakujące okienka  
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z reklamami. Jednak zanim zlokalizujemy krzyŜyk, nasz wzrok spocznie na chwilę na 
reklamie i czasami, gdy coś, co przeczytamy, okaŜe się interesujące, wejdziemy na 
stronę, której ta reklama dotyczyła. Myślę, Ŝe to takŜe moŜe być wyjście.  

Spoty dialogu międzykulturowego mogłyby promować znane gwiazdy, np. 
piosenkarki czy aktorzy. Do młodego pokolenia trafiłoby to bardziej nawet niŜ 
abstrakcje przyciągające wzrok. 

Takie informacje powinno się przekazywać inaczej. Wydaje mi się, Ŝe 
ciekawym pomysłem byłoby właśnie przedstawienie dialogu między społecznościami 
europejskimi w Ŝartach i rozrywkowych audycjach. MłodzieŜ cięŜko znosi powagę  
i duŜą ilość mądrych słów. Szybciej trafi się do nich ciętym Ŝartem i ciekawą 
anegdotą.  

Mimo wielu pozytywów pomysły te mają jedną duŜą wadę. Wszystko to jest 
podaniem nam wiadomości „na tacy”. A bardzo waŜne jest, abyśmy to my mieli 
wkład własny w tę działalność. Wtedy nauczymy się nie tylko wiadomości o Europie, 
ale takŜe odpowiedzialności i pracy w grupie.  

 
Strategia 
 

Trudno jest znaleźć sposób na problem, z którym zmagamy się od wielu lat. 
Nie ma jednego złotego środka. Myślę jednak, po przeanalizowaniu badań własnych, 
źródeł pisanych i moich wewnętrznych przemyśleń, Ŝe najwięcej moŜe zrobić 
młodzieŜ i to na niej chcę się koncentrować. To właśnie my mamy większe szanse 
zrozumienia problemu i na dotarcie do dorosłych, niŜ uŜywający górnolotnych słów, 
np. politycy.  
 Moje pomysły koncentrują się głównie w szkole. PrzecieŜ to tam spędzamy 
większość czasu. Uczymy się szacunku dla odmienności. Swoje działania chcę oprzeć 
na tym, co juŜ powstało. Młodzi ludzie wbrew opinii chcą się włączyć w działanie, ale 
nie mają do tego moŜliwości. Chcę zaangaŜować ich, wykorzystać ich talenty, 
nauczyć współpracy w grupie i podbudować ich, w niektórych aspektach, 
młodzieńczego zapału . A takŜe przy okazji nauczyć ich tolerancji i porozumienia. 
 
Plan działania i przewidywane skutki  
 

1. ZaangaŜowanie społeczności szkolnej do projektu : 
a. Rozmowa z nauczycielami, dyrekcją i samorządem na temat 

zorganizowania akcji propagującej w szkole dialog międzykulturowy. 
2. Zorganizowanie w szkole Otwartego Tygodnia Wiedzy o Europie.  
3. Poinformowanie o naszym pomyśle lokalne media – wyraŜenie chęci 

zaproszenia wszystkich zainteresowanych do naszej placówki.  
4. Wysłanie do Urzędu miasta delegacji z prośbą o objęcie patronatem naszej 

inicjatywy i ofiarowanie środków finansowych potrzebnych w tym 
przedsięwzięciu.  

5. ZaangaŜowanie kilku specjalistów z Uczelni Siedleckiej.  
6. Wydanie gazetki na temat Unii Europejskiej.  

a. Materiały do wydania specjalnego, zostaną przygotowywane przez 
kaŜdą klasę na wybrany temat : od początków Europy poprzez jej 
historię, kulturę, załoŜenie Unii Europejskiej, aŜ po czasy dzisiejsze.  

5. ZaangaŜowanie uczniów do organizacji przedsięwzięcia : 
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a. Zachęcenie uczniów plastycznie uzdolnionych do wykonania plakatów  
i ulotek promujących naszą inicjatywę.  

b. Stworzenie przez osoby o zdolnościach humanistycznych haseł 
promujących.  

c. Rozwieszenie przez chętną młodzieŜ w mieście plakatów wraz  
z przebiegiem uroczystości oraz rozdanie ulotek. 

d. Przygotowanie przez koła, z pomocą nauczycieli, materiałów na 
wystawy i wykłady. 

6. Zaproszenie na uroczyste otwarcie osobę z Polskiej Fundacji im Roberta 
Schumana, np. panią Maję Selan. 

7. KaŜdemu z sześciu dni nadać własną nazwę odpowiednią do tematyki. 
a. Dzień pierwszy – Dzień Europy bez granic – wykłady, konkursy  

i wystawy na temat geografii Europy i Unii Europejskiej. (Organizacja 
koło Geograficzne). 

b. Dzień drugi - Dzień Naszych Praw i Obowiązków – kompendium 
Europejczyka – ciekawe wykłady uczniów, wystawy, rozmowa  
z zaproszonym gościem z Akademii Podlaskiej, specjalistą do spraw 
Europeistyki.(Organizacja koło WOS - u). 

c. Dzień trzeci – przedstawienie Europy na kartach dzieł pisanych: znani 
poeci i prozaicy, ale takŜe próby literackie uczniów. (Organizowane 
przez koło polonistyczne). 

d. Dzień czwarty – Co nas łączy i dzieli - historia Europy – wykłady 
prowadzone przez uczniów, wystawy, konkurs wiedzy o historii Europy, 
rozmowa ze specjalistą od historii z Akademii Podlaskiej.  

e. Dzień piąty – Wkład Europy w osiągnięcia naukowe – wykłady 
doświadczenia fizyczne i chemiczne, ciekawostki naukowe z Europy.  

f. Dzień szósty – Dzień Europy jednego głosu – przedstawienie 
przygotowane przez naszych uczniów o tolerancji i dialogu 
międzykulturowym, przedstawienie prac plastycznych, prozaickich  
i poetyckich, rozdanie nagród, podsumowanie tygodnia. Zakończenie 
uroczystości.  

 
Myślę, Ŝe uczniowie zaangaŜowaliby się w ten projekt. Zakładając pozytywne 

nastawienie nauczycieli i dyrekcji oraz wyraŜenie chęci pomocy, a takŜe ogólny 
sukces takiej inicjatywy – zainteresowanie osób spoza naszej szkoły. Sądzę,  
Ŝe miałoby to bardzo pozytywne skutki wyraŜone w lepszym postrzeganiu siebie 
nawzajem, uzupełnieniu wiedzy na temat Europy oraz nawiązaniu lepszego kontaktu 
z gronem nauczycielskim i między sobą. 
 
Uzasadnienie  

Wybrałam taki sposób aktywizowania młodzieŜy, poniewaŜ forma ta wymaga 
od uczniów duŜego zainteresowania i włoŜenia pracy i wysiłku. Trudno jest nas do 
czegoś takiego przekonać – młodzieŜ woli mieć wszystko gotowe ̵ lecz później 
jesteśmy dumni z tego, co udało się wspólnymi siłami zrobić. Uznałam, Ŝe będzie 
najbardziej skuteczna i trafiająca do uczniów. Poza tym nie jest ona poprowadzona  
w oparciu tylko o teorię, moŜna ją zorganizować bez duŜego wysiłku. Takie akcje 
mogą być powtarzane. 
 



  

 - 10 -   

Ocena szans realizacji  
 

Myślę, Ŝe szansa realizacji tego projektu jest dość duŜa. Jednak mogą 
wystąpić pewne trudności. Przeprowadzenie zaproponowanych przeze mnie działań 
wiąŜe się z nieobecnością na lekcjach, na co nauczyciele mogą nie wyrazić zgody, ze 
względu na konieczność realizacji programu. Niektórzy uczniowie nie dorośli teŜ do 
takich inicjatyw i zamiast pomóc, mogą tylko przeszkodzić.  
 Wydaje mi się, Ŝe sojuszników powinniśmy szukać pośród wolontariuszy  
i absolwentów naszej szkoły, którzy mogliby pomóc w przygotowaniach i podzielić się 
z nami swoimi spostrzeŜeniami. Pomocy moŜemy teŜ szukać u rodziców, którzy na 
pewno będą zadowoleni z naszego zainteresowania czymś co niewątpliwie jest 
istotne.  

Niepotrzebne są jakieś nadzwyczajne źródła finansowania. Jednak tych trzeba 
by szukać w Urzędzie Miasta. JeŜeli tam by nam odmówiono, co jest moŜliwe, budŜet 
w czasach kryzysu jest bardzo napięty, na pewno pomogłyby nam organizacje 
pozarządowe, które się specjalizują w akcjach szerzących kulturę europejską, bądź  
u sponsorów. 
 
 
 
Bibliografia 
 
 

1. Borowiak A., Szarota P. , „Tolerancja i Wielokulturowość – Wyzwania 
XXI wieku” , Warszawa 2004  

 
2. CzyŜewski K. „Most i człowiek”, strona internetowa :www.dialog2008.pl  

 
3. Nikitorowicz J., Misiejuk D., Sobecki M., „Etniczność i Obywatelskość w 

nowej Europie – Konteksty edukacji międzykulturowej”, Białystok 2007  
 

4. Olszewska – Dyoniziak B., „Oblicza Kultury”, Kraków 1998 
 

5. Szczurek - Boruta A., „Edukacja i odkrywanie toŜsamości w warunkach 
wielokulturowości” , Katowice, - Cieszyn – Kraków 2007 


