
 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ONZ    
- SZKOŁA STOWARZYSZONA UNESCO 

 
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju zostało 

włączone w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO w 1994 

roku, jako jedyna szkoła w województwie zamojskim. Przyjęcie 

naszego liceum w poczet Szkół Stowarzyszonych jest dla nas 

wyróżnieniem, ale również i zobowiązaniem. 

 

Dzięki programowi Szkół Stowarzyszonych UNESCO możemy 

uczestniczyć w projektach, konkursach i akcjach organizowanych 

przez UNESCO, na bieżąco dowiadywać się o światowych 

problemach nauki, oświaty i kultury dzięki otrzymywanym 

materiałom wydawanym przez UNESCO, współpracować ze 

szkołami w innych krajach.  

    

     Będąc Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jesteśmy zobowiązani         

realizować następujące tematy: 

• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu 

• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja 

globalna) 

• Edukacja dla pokoju i praw człowieka 

• Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa) 

• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod 

patronatem UNESCO 



 
 

Problematyka UNESCO ma pozytywny wpływ na jakość 

kształcenia oraz rozwój młodzieży. Młodzież chętnie realizuje 

takie przedsięwzięcia, które podejmują tematykę UNESCO, a w 

rezultacie mają większą motywację do nauki, łatwiej dostrzegają 

problemy i potrzeby innych oraz poszerzają swoją wiedzę o 

innych kulturach i świecie. Uczniowie stają się bardziej otwarci i 

tolerancyjni na inne kultury. 

 

Udział w różnych przedsięwzięciach pomaga kształtować 

takie postawy jak: rozwój własnych zainteresowań, poszerzanie 

wiedzy z różnych dziedzin, ciekawość i zainteresowanie innymi 

kulturami, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, łatwość 

nawiązywania kontaktów i chęć dzielenia się zdobytą wiedzą. 

Projekty szczególnie pozwalają na doskonalenie języków obcych 

oraz przełamywanie barier językowych. Ponadto uczniowie stają 

się bardziej wrażliwi wobec osób potrzebujących lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dzięki czemu 

chętniej pomagają charytatywnie w różnych akcjach i 

projektach. 

 

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie naszej szkoły brali 

udział w Międzynarodowym Projekcie 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 

Chinach w dniach 25-28 września 2008 roku. Organizatorami 

oraz głównymi sponsorami konkursu był Daimler oraz UNESCO, 

a także konkurs sponsorował Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski. Drużyna z Biłgoraja była jedyną drużyną z Polski 

podczas Sympozjum, na które zaproszonych zostało 50 drużyn z 

całego świata. 

 

Szkolny Klub UNESCO co roku organizuje akademie z 

okazji Dnia Patrona Szkoły, którym jest Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Celem akademii jest zapoznanie uczniów z 

Organizacją Narodów Zjednoczonych, jej historią, działalnością i 

agendami poprzez przedstawienie o charakterze informacyjno-

muzycznym. Ponadto uczniowie biorą udział w  Szkolnym 

Konkursie Wiedzy o Narodach Zjednoczonych oraz wykonują 

gazetki ścienne i wystawy na temat działalności ONZ. W 2015 

roku odbyła się uroczysta akademia z okazji 70 rocznicy 

powstania ONZ. 

 

Organizujemy również akademie i prelekcje dotyczące 

tematyki UNESCO takie jak pokój i prawa człowieka, 

różnorodność kulturowa czy problemy światowe. 

 

 



 
 

Akademie, które organizował Szkolny Klub UNESCO to: Dzień 

Kultury Europejskiej (2004), Wszyscy jesteśmy Europejczykami- 

tolerancja- akademia w j. angielskim w ramach projektu 

Comenius (2005), Dzień Ziemi (2008), Peace Cross-Cultural 

Understanding     (2010)- akademia w j. angielskim w ramach 

projektu AIESEC,  Dzień Różnorodności Kulturowej  ( 2009),  

„Dzień Praw Dziecka” w ramach programu UNICEF „ Szkoła z 

prawami dziecka” z okazji XX rocznicy konwencji o prawach 

dziecka(2010). 

 

Ponadto odbyły się warsztaty edukacyjne „W kręgu kultury 

Islamu” (2008) oraz prelekcje „ Godność i prawa dziecka- banał 

czy podstawa?”(2007) w ramach kampanii UNICEF „ Szkoły dla 

Afryki ”; „ Szanujmy prawa człowieka” (2008/2009), „ UNESCO - 

edukacja dla pokoju i praw człowieka”(2016), „Działalność 

polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ” (2017)-prelekcja 

wygłoszona przez reprezentanta MON. 

 

W 2016 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja                  

pt. „ UNESCO - edukacja dla pokoju i praw człowieka”, którą 

poprowadził pan Linus Onyango Omondi, który jest delegatem 

UNESCO z Kenii. Podczas prelekcji zaproszony gość przedstawił 

tematy dotyczące działalności UNESCO na świecie takie jak 

pokój, prawa człowieka, kulturowa tolerancja a także omówił 

kulturę Kenii i jej możliwości i wyzwania. 

 

 

 



 
 

Co roku organizujemy akcje charytatywne poprzez które 

wspieramy akcje UNICEF mające na celu pomóc dzieciom oraz 

dorosłym z krajów rozwijających się lub dotkniętych różnymi 

klęskami humanitarnymi w ramach przynależenia naszej szkoły 

do Klubu Szkół UNICEF.  

 

Zorganizowaliśmy następujące  zbiórki charytatywne pod 

hasłem: „ Pomoc dla dzieci w Angoli”(2007), , „Na ratunek 

dzieciom w Kongo”(2008),  „Pomoc dla Haiti”(2009) „ Dostrzec 

innych. Pomoc humanitarna na świecie”( 2010), „Pomoc dla 

ofiar trzęsienia ziemi na Haiti”(2010), „ Klęska głodu w Rogu 

Afryki” (2011), „Uczymy się pomagać innym z UNICEF”(2012), „ 

Pomoc dla ofiar tajfuna Hayian na Filipinach”(2013), 

„Pomagamy dzieciom z UNICEF”(2014),  „Pomoc dla dzieci na 

Ukrainie”(2015),  „Pomoc dla dzieci z Syrii”(2016), „Pomóżmy 

dzieciom z Syrii przetrwać zimę”(2017). 

 

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w konferencjach Szkół 

Stowarzyszonych UNESCO a uczniowie biorą udział w 

międzynarodowych konferencjach internetowych oraz odnoszą 

sukcesy w wielu  międzynarodowych konkursach plastycznych 

pod patronatem UNESCO.  

 

W ramach nauczania międzykulturowego organizujemy 

wyjazdy na projekty językowe Euroweek oraz International 

Village a także młodzież ma możliwość  współpracować z 

partnerami z innych krajów w ramach projektów eTwinning, 

Comenius i Erasmus plus. 


