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Mondialogo: Program rozwijania dialogu i wymiany 

kulturowej 

W październiku 2003 UNESCO we współpracy z 

DaimlerChrysler zaproponowało Szkołom 

Stowarzyszonym uczestnictwo w projekcie, którego 

głównym celem jest rozwijanie dialogu pomiędzy 

nauczycielami i uczniami z całego świata. Projekty 

realizowane były za pośrednictwem Internetu, a ich 

rezultaty umieszczano na stronie internetowej projektu. 

Program ma pomóc w odkrywaniu własnych korzeni 

kulturowych, pokazywać wzajemne wpływy i przenikanie 

się kultur, przyczynić się do poznawania innych kultur i 

stylów życia, a wreszcie, poprzez wymianę informacji z 

innymi uczniami, przyczyniać się do rozwoju umiejętności 

prowadzenia dialogu i dyskusji na temat problemów 

współczesnego świata.  

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie naszej szkoły 

brali udział w Międzynarodowym Programie Mondialogo, 

który należy do wiodących programów UNESCO. Głównym 

celem tego projektu jest nawiązanie dialogu 

międzykulturowego pomiędzy drużynami z całego świata. 

Nasza młodzież brała udział po raz drugi współpracując z 

młodzieżą z Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich 



w drugiej edycji konkursu oraz w trzeciej edycji z 

młodzieżą z Filipin. Współpraca z drużyną z Filipin okazała 

się dla nas sukcesem, dzięki któremu jeden reprezentant 

drużyny (Ewa Wiśniewska z klasy II k) oraz nauczyciel 

koordynujący pracą zespołu ( Aneta Swatowska- 

nauczyciel j.angielskiego) zostali zaproszeni na finał 

konkursu oraz udział w Sympozjum Mondialogo w Pekinie 

w dniach 25-28 września 2008 roku. Organizatorami oraz 

głównymi sponsorami konkursu był DaimlerChrysler oraz 

UNESCO, a także konkurs sponsorował Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski. 

Drużyna z naszej szkoły pod nazwą Crazy Worms składała 

się z 9 osób, natomiast drużyna z Filipin miała nazwę 

EHDZ i liczyła 16 osób. Nasza współpraca trwała 6 

miesięcy i polegała na prowadzeniu własnej strony 

internetowej, pisaniu wiadomości oraz wymianie 

materiałów pomiędzy drużynami na temat wspólnego 

projektu. Rezultatem współpracy internetowej było 

wspólne czasopismo na temat eliminacji dyskryminacji 

pod tytułem Peace be with you, które wysłaliśmy pod 

koniec maja do organizatorów.  

 Była to dla nas niesamowita przygoda życia w tak 

odległym kraju azjatyckim, kontakt z kulturą chińską, 

poznanie młodzieży reprezentujących inne kultury świata 

oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami. W 

sumie było zaproszonych 25 najlepszych drużyn 

partnerskich z 36 krajów świata, co stanowiło 50 drużyn 

szkolnych spośród 2740 szkół zgłoszonych do konkursu. 



Był to dla nas wielki zaszczyt reprezentować nasz kraj, 

jako jedyny zespół z Polski. Podczas Sympozjum 

uczestniczyliśmy w prezentacjach projektów, 

przemówieniach, dyskusjach, debatach i warsztatach. 

Każda drużyna partnerska przygotowała wystawę 

rezultatów projektu, który wykonywała ze swoim 

partnerem a także ukazała kulturę swojego kraju poprzez 

plakaty, zdjęcia, albumy oraz rękodzieło. Była to okazja 

poznania rezultatów projektów innych drużyn oraz ich 

różnorodnych kultur. Ponadto, byliśmy na wycieczce na 

Wielki Mur Chiński, widzieliśmy Zakazane Miasto, Stadion 

Olimpijski a także uczestniczyliśmy w występach 

artystycznych ukazujących bogactwo kultury Chin.  

Udział w tym Sympozjum to niesamowite przeżycie dla nas 

i zachęcamy młodzież szkolną do udziału w kolejnych 

edycjach tego konkursu, który może być dla nich równie 

niezapomnianą przygodą pełną wrażeń, jak dla nas.  

 

Wypowiedź Ewy Wiśniewskiej z klasy II k :  Podróż do Chin była dla mnie 

rewelacyjną przygodą. Nie sposób w kilku zdaniach opisać, to co udało mi się 

tam zobaczyć.  Poznałam osoby ze wszystkich zakątków świata. Dziś – po 

kilku dniach od powrotu – utrzymuję kontakt np. z Tayfunem z Turcji, 

Harrym z Chin, który był naszym opiekunem i Muhamandem z Syrii. 

Uczestniczyłam w wykładach i dyskusjach na temat dialogu 

międzykulturowego. Wraz z partnerem z Filipin prezentowałam rezultaty 

naszej kilkumiesięcznej współpracy. Udało mi się , chociaż trochę zwiedzić 

Pekin oraz Mur Chiński. Organizatorzy przybliżyli wszystkim uczestnikom 

kulturę tego egzotycznego kraju, jakim są Chiny poprzez „Wieczór Chiński”. 

Cieszę się, że w tak krótkim czasie mogłam przeżyć tak wiele atrakcji. 

 


