
 
 
INFORMACJE O  PROJEKCIE 

Projekt ,,Europa bogata różnorodnością”  jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum 
oraz ich nauczycieli. Projekt obejmuje działania o charakterze językowo-metodycznym, 
kulturowym oraz rozwija poczucie obywatelstwa europejskiego uczniów, wzmacnia wymiar 
europejski szkoły, zwiększa wrażliwość na różnorodność kulturową. 

W szkoleniu wzięło udział 4 nauczycieli języka angielskiego oraz 1 nauczyciel 
świetlicy szkolnej uczestnicząc w kursach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii, 
Irlandii i na Malcie. 

Projekt trwa od 2016 do 2018 roku. 
 







 
 
 
 
Wrzesień 2016 
 
Utworzenie Banku Pomysłów z wykorzystaniem materiałów poszkoleniowych oraz 
przekazanie ich do szkolnej biblioteki do wspólnego użytku dla nauczycieli języka 
angielskiego oraz innych zainteresowanych nauczycieli. 
 
 
 
Październik 2016 
 
Zaproponowanie uczniom projektów edukacyjnych związanych z Irlandią, Wielką Brytanią i 
Maltą. 
 
Irlandia 

1. Dlaczego warto pojechać do Irlandii? 
2. Czym jest kultura celtycka w Irlandii? 
3. Porównanie tradycyjnej kuchni polskiej i irlandzkiej. 
4. Czy Barack Obama jest Irlandczykiem? 
5. Jak wygląda celtycka kaligrafia? 

 
Wielka Brytania 

1. Nasza wersja Spice Girls. 
2. Angielska herbatka czyli symbole kulturowe. 
3. ,,Alicja w Krainie Czarów” – historia prawdziwa. 

 
Malta 



1. Skąd wziął się język angielski na Malcie? 
 
Z powyższych propozycji uczniowie wybrali cztery (Jak wygląda celtycka kaligrafia?; Nasza 
wersja Spice Girls; Angielska herbatka czyli symbole kulturowe; ,,Alicja w Krainie Czarów” 
– historia prawdziwa; Skąd wziął się język angielski na Malcie?), by w ciągu roku 
przygotować prezentacje i w wyznaczonych terminach przedstawić je. 
 
 
Listopad 2016 
  
Przygotowanie i zorganizowanie wystawy fotograficznej poświęconej Malcie, Irlandii i 
Wielkiej Brytanii. Do zdjęć prezentowanych na wystawie została opracowana poniższa lista 
pytań, na które uczniowie klas II i III musieli poprawnie odpowiedzieć, uważnie oglądając 
zdjęcia. 
 
IRELAND 

1. What does a typical English breakfast consist of? 
2. When was the Irish proclamation declared? 
3. What is Blarney Castle famous for? 
4. Do dog owners in Ireland have to clean after their pets in the streets? 
5. Where and how do the Irish usually spend their free time? 
6. Finish the sentence: ‘(…)if you can’t make me skinny, ………………..?” 
7. List at least two tourist attractions of western Ireland. 
8. What’s the name of the last harbour ‘the Titanic” set sail from? 

 
ENGLAND 

1. What’s the name of the church’s garden? 
2. Who is one of the most famous teachers in Oxford? 
3. What’s the name of a girl who lived in the Christ Church? 
4. What’s the name of the songs presented by a choir in the Christ Church Cathedral? 
5. What’s the name of the famous extinct bird which you can see in the Museum of 

Natural History? 
6. Who was the founder of the Pitt Rivers Museum and what was his occupation/title? 
7. Name the famous place in the Christ Church connected with Harry Potter. 
8. Where was the first underground built? 

 
MALTA 

1. What’s the capital of Malta? 
2. What currency is in Malta? 
3. Name two Maltese islands. 
4. Who is the president of Malta? 
5. When did Malta become independent from Britain? 
6. What are two official languages in Malta? 
7. Name the Island where you can admire Azure Window. 
8. Which side of the road do they drive on in Malta? 

 





 
 
Grudzień 2016 
 

Realizacja pierwszego projektu edukacyjnego ,,Nasz wersja Spice Girls”. Najsłynniejszy 
girlsband lat 90. pojawia się zawsze i wszędzie, gdy mowa o muzyce i kulturze Wielkiej 
Brytanii. A obecnie jest znowu modny. W związku z tym 5 dziewczyn postanowiło 
przybliżyć historię tej grupy i wcielić się w poszczególne bohaterki projektu. 

 
Styczeń 2017 
 



Realizacja drugiego projektu wybranego przez uczniów. Czym jest ‘five o’clock tea’ i jak 
wygląda? Dlaczego turyści zawsze pozują do zdjęć z czerwoną budką telefoniczną lub 
piętrowym autobusem? Uczennice zaprezentowały w pięknej oprawie wiele ciekawostek 
związanych z symbolami kulturowymi i wyjaśniły ich genezę. 

 
źródło zdjęcia: Anna Deska, archiwum prywatne 

 

Marzec 2017 

Oxford niezaprzeczalnie kojarzy się z małą Alicją, której przygody opisał Lewis Carroll, a 
właściwie Charles Lutwidge Dodgson. Autor tej fantastycznej książki pisał pod 
pseudonimem, ponieważ wstydził się, że poważny profesor matematyki pisze historie dla 
dzieci. Historia powstania „Alicji w Krainie Czarów” oraz przybliżenie postaci pojawiających 
się w tej książce stały się obiektem pracy grupy uczniów. 



 
źródło zdjęcia: collectorsprints.com/aliceinwonderland/art/89 

 

Maj 2017 

Uczniowie w parach przygotowywali prezentacje o Irlandii w postaci plakatu lub prezentacji 
multimedialnej. Do wyboru mieli 10 tematów, a każda para musiała wybrać I opracować dwa 
z nich (Geografia, kuchnia, język, historia, sport, sławni Irlandczycy, muzyka, sztuka, święta, 
ciekawostki). Każda prezentacja kończyła się krótkim quizem, sprawdzającym stopień 
zapamiętania przedstawionego materiału. 

 

Czerwiec 2017 

Uczestniczki projektu edukacyjnego poświęconego kaligrafii celtyckiej przygotowały 
wystawę, na której zaprezentowały wykonane przez siebie prace kaligraficzne inspirowane 
kaligrafią celtycką oraz przygotowały planszę z ogólnymi informacjami dotyczącymi kaligrafii 
celtyckiej. 

 

 



Wrzesień 2017 

Uruchomienie w świetlicy szkolnej Europejskiego Klubu Malucha. Pierwsze spotkanie zostało 
poświęcone na naukę podstawowych zwrotów w języku angielskim oraz francuskim, 
niemieckim, hiszpańskim oraz włoskim. 

 

Zorganizowanie przez świetlicę szkolną konkursu fotograficznego ,,Migawki z wakacji”, czyli 
ze zdjęciami z wakacji z różnych miejsc Europy. 

 

Listopad 2017 

Szkolny konkurs na najlepiej przebraną osobę z okazji święta Halloween. Popularyzacja 
kultury brytyjskiej wśród uczniów poprzez zabawę. Oprócz zabawy konkursowej uczniowie  
poznali pochodzenie i tradycje święta Halloween w krajach anglojęzycznych  w trakcie lekcji 
języka angielskiego. 

 

 

Grudzień 2017 

W ramach popularyzacji różnorodnych kuchni europejskich wśród młodzieży w szkole odbył 
się kulinarny konkurs Master Chef. Składał się z trzech etapów. W półfinale uczestnicy 
mieli  przygotować przystawkę i danie główne pochodzące z różnych kuchni świata m.in 
kuchni włoskiej. 





 

 

 

Spotkanie w ramach Europejskiego Klubu Malucha poświęcone poznaniu popularnych 
stolic europejskich- quiz na temat tradycji bożonarodzeniowych w wybranych krajach, 
prezentacja multimedialna oraz kolorowanki związane ze stolicami.  



 

 
 

Styczeń 2018 

Zorganizowanie szkolnego konkursu kulturowego pod nazwą ,,British and American Culture”, 
a dotyczącego wiedzy o krajach anglojęzycznych (głównie Wielkiej Brytanii i USA, ale także 
Irlandii, Kanady, Malty i Nowej Zelandii). Uczestnicy rozwiązywali test kulturowy z pytaniami 
z różnych dziedzin, m.in. kultury, sztuki, geografii, historii, gospodarki, kuchni czy sportu. 

 
 
  
 

 

 

 


