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Spotkanie oraz konsultacje z nauczycielami 

• Informacje dotyczące TEG 2016 

 

• Zaplanowanie działań w Tygodniu Edukacji Globalnej  

     w naszej szkole 

 

• Przygotowanie się do spotkania z wolontariuszem 

 

• Przekazanie materiałów pomocnych w realizacji zadań 

 

• Realizacja działań TEG w szkole (lekcje z uczniami klas 
pierwszych) 



Przygotowanie gazetki w holu szkoły 



Przygotowanie gazetki w holu szkoły 



Przygotowanie gazetki w holu szkoły 



Przygotowanie gazetki w holu szkoły 



Plan spotkania z uczniami klas pierwszych 

 

• Uświadomienie uczniom istnienia globalnych  

     współzależności 

• Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 
 i Cele Zrównoważonego Rozwoju 

• Przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie 

• Skutki konfliktów zbrojnych 

• Nobliści dla pokoju (przykłady) 

• Jak pomagać? 

• Moje działania na rzecz pokoju  

 

 



Lista uczestników spotkań z wolontariuszem  
oraz lekcji otwartych dla uczniów klas pierwszych  

PG Nr 1 w Kozienicach 



Czym jest Tydzień Edukacji Globalnej? 
 

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu 

zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia 

edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne 

działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. 

 

Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami 

współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających 

ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz 

umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych 

kultur. 

 

Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych 

ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne 

możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, 

odpowiedzialność za własne działania. 

 

Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg 

aktywności promujących, wdrażających czy też dopiero inicjujących edukację 

globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy. Jest to 

tydzień imprez mających na celu zarówno celebrowanie samej dziedziny 

edukacji globalnej, jak i popularyzowanie podejmowanych w jej zakresie 

zagadnień. 



 „Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze 
sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć wzajemności, z której 
nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. 
Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. 
Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu współzależnej 
konstrukcji rzeczywistości. 
 Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy 
(szkoły) bez bycia zależnym od większości świata?  
No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym?  
Skąd pochodzi kawa w Twoim kubku? Skąd się wzięła gąbka? 
Jakim cudem trafił na Twój stół bananowy jogurt?  
I zanim skończysz śniadanie, już zależałeś od ponad połowy 
świata.” 
 
Bożonarodzeniowe kazanie wygłoszone przez Martina Luthera Kinga w 1967 r. Cyt. za Katarzyną 

Szeniawską, PAH „Lekcje dla świata”, s. 10. 



 Kto musi pracować, abym ja wypił(a)  
    poranną kawę (herbatę, kakao) ?”  



 
 

Dlaczego hasło RAZEM DLA POKOJU ? 
 

Mapa obszarów, na których obecnie są prowadzone działania zbrojne. 
 

http://docs4.chomikuj.pl/396492180,0,1,KONFLIKTY-MI%C4%98DZYNARODOWE.doc 
 



http://clmag.pl/gdzie-w-tej-chwili-maja-miejsce-
konflikty-zbrojne/  
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega 



Ćwiczenie – praca w grupach 
 

     

 

Przyczyny konfliktów  

zbrojnych na świecie 



Przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie 

• Różnice kulturowe (odmienność religijna i kulturowa); 

• Konflikty narodowo-wyzwoleńcze; 

• Konflikty plemienne; 

• Konflikty o podłożu ekonomicznym, 

• Roszczenia terytorialne, 

• Zmiany klimatu; 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

• Walki o dostęp do wody,  bogactw naturalnych itd.. 



Konflikt w Syrii trwa już od ponad pięciu lat. Według danych ONZ, pomocy 
humanitarnej potrzebuje aż 13,5 miliona mieszkańców kraju, z czego ponad                         
6,5 miliona nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Od początku                
trwania konfliktu zniszczonych zostało ponad 50 procent syryjskich piekarni,                             

a w niektórych rejonach kraju ceny chleba wzrosły nawet o 1000%. 



Syria - konflikt wciąż trwa 

ONZ alarmuje – Przed wybuchem konfliktu Syria była  

krajem o średnim dochodzie, dziś ponad 80 procent 

 Syryjczyków żyje w ubóstwie. Produkcja żywności spadła 
względem 2011 roku o 40 proc., co w połączeniu  

z wysokimi cenami i ponad 50-procentowym bezrobociem, 
powoduje, że zdobycie pożywienia jest bardzo trudne. 

 Polska Akcja Humanitarna od ponad 3 lat pomaga 

 mieszkańcom Syrii, m.in. dostarczając rodzinom paczki 
żywnościowe. 

 Przekazuje także mąkę i drożdże lokalnym piekarniom. 



Ćwiczenie – praca w grupach 

 

 

 
Skutki konfliktów 

 zbrojnych na świecie 



Skutki konfliktów zbrojnych na świecie 

• Brak żywności i wody; 

• Wzrost cen; 

• Zniszczone domy; 

• Ubóstwo; 

• Łamanie praw człowieka; 

• Brak dostępu do edukacji; 

• Brak opieki medycznej; 

• Zniszczone systemy nawadniania, drogi, fabryki, 
szkoły……. 





 
 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 
 i Cele Zrównoważonego Rozwoju 

 
1. Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i 

zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju mają ogromne 

historyczne znaczenie dla całego świata - dla naszej planety        

i wszystkich ludzi.  

2. Została ona przyjęta podczas Szczytu Zrównoważonego 

Rozwoju, który odbył się w dniach 25 – 27 września 2015 

roku w Nowym Jorku.  

3. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązane z nimi 

zadania przyczynią się do budowy świata, w którym 

ubóstwo zostanie wyeliminowane, a ludzie nie będą cierpieć 

z jego powodu.  

4. Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój 

społeczny i ochronę środowiska. Zarówno Agenda jak i Cele i 

zadania mają powszechny charakter, bowiem dotyczą zarówno 

krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą one 

wszystkich ludzi.  



Przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju 

są kontynuacją i rozwinięciem 

 Milenijnych Celów Rozwoju  

„Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie 

pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji 

ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, 

nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia 

pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw,          

a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. 

Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne 

siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to 

cele dla wszystkich ludów. 

 Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje 

wyrażone w nowej Agendzie.” 

 

         Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ 





        Wangari Maathai 1940-2011 

• kenijska działaczka, aktywistka ekologiczna                       
i polityczna, założycielka partii zielonych w Kenii; 

• pierwsza kobieta z Afryki Wschodniej i 
Środkowej, która zdobyła doktorat na 
afrykańskiej uczelni;  

• laureatka pokojowej nagrody Nobla w 2004 r., 
głównie za swoją działalność w Ruchu Zielonego 
Pasa, w ramach którego posadzono tysiące 
drzew, co znacząco spowolniło proces 
pustynnienia Kenii 

 



Wzdłuż drogi z Nairobi do Limuru 
 bogata oferta sadzonek i donic 



DESTINY Community Education Centre, 
Nairobi 



DESTINY Community Education Centre 



Rongai Primary School 
Kenia, Limuru 



Adopcja na odległość 

• http://www.misje.salezjanie.pl/index. 

php/dzialalnosc/adopcja-na-odleglosc/ogolnie 
 

• http://www.dziecimadagaskaru.pl/adopcja-
na-odleglosc/  

 

• https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,humanitarna,170.html 

   

• http://www.unic.un.org.pl/wolontariat/pomoc_a_wol.php  
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http://www.pah.org.pl/    

 
Dołącz do Klubu PAH SOS 

 Pomagaj ludziom na całym świecie przetrwać                        

katastrofy i konflikty zbrojne. Dołącz do Klubu PAH SOS                       
i nieś pomoc przez okrągły rok! 

 

http://www.pah.org.pl/


Chcesz zrobić coś dla świata? 
 Zaangażuj się i działaj z PAH   
http://www.pah.org.pl/main/nasze_dzialania/218/4868/chcesz_
zrobic_cos_dla_swiata_zaangazuj_sie_i_dzialaj_z_nami  

• PAH zaprasza do zapoznania się z nową 
odsłoną zakładki ZAANGAŻUJ SIĘ, w której 
znajdziecie dziesiątki przykładów na to,               
że dla chcącego nic trudnego -                      
wystarczy chęć, trochę czasu i wysiłku,                      
a można zrobić bardzo wiele dla innych ludzi!  

• Zapraszamy do lektury! 

http://www.pah.org.pl/main/nasze_dzialania/218/4868/chcesz_zrobic_cos_dla_swiata_zaangazuj_sie_i_dzialaj_z_nami
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W Kasisi mieści się największy sierociniec w Zambii. Prowadzą go polskie 
siostry zakonne. Takim ośrodkom, a przede wszystkim ludziom w nich 

żyjącym, pomaga Szymon Hołownia 
http://www.fundacjakasisi.pl/  

 
 http://www.dobrafabryka.pl/ 

• Afrykański Targ  

Jesteś w niezwykłym miejscu, w którym przedstawiamy oryginalne afrykańskie 
rękodzieło oraz upominki osobiście wybrane przez Szymona Hołownię? 
Dzięki wyszukiwarce łatwo odnajdziesz interesujące Cię przedmioty. Możesz 
posłużyć się kategoriami lub wybrać kraj pochodzenia przedmiotów.  

 Zakupione przez Ciebie rzeczy są wyjątkowe, ponieważ wszystkie wyrabiane 
są przez miejscowych rzemieślników. Wielu z nich znamy z imienia i nazwiska, 
wiemy, jak żmudną pracę wykonują, by zarobić na utrzymanie swoich rodzin. 

 Kupując od nich pamiątki dajemy im szansę na utrzymanie, a sprzedając je w 
naszym sklepie zyskujemy środki, które pozwalają nam produkować dobro dla 
naszych podopiecznych.     

• Twoje zakupy przedłużą łańcuch dobra, które wspólnie produkujemy w 
Dobrej Fabryce. 

 

http://www.fundacjakasisi.pl/
http://www.dobrafabryka.pl/


Spotkanie z wolontariuszem Bartłomiejem Wróblewskim 



Spotkanie z wolontariuszem Bartłomiejem Wróblewskim 
zostało sfilmowane oraz pokazane przez Telewizję 

Kablową Kozienice. Informacja dotarła więc do 
mieszkańców Kozienic i okolicy. 



Spotkanie z wolontariuszem Bartłomiejem Wróblewskim 



https://swm.pl/blog/author/
bartlomiej-wroblewski/   
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Informacje  
o TEG 

 zamieszczone zostały 
 na stronie internetowej  

PG Nr 1 w Kozienicach. 



       Od słów do czynów 
 

Moje działania 
 na rzecz pokoju na świecie: 

 

 

 
 

Uczę się pokojowego rozwiązywania konfliktów i sytuacji 
trudnych codziennie w szkole, w domu… 

 

Angażuję się w niesienie pomocy innym ludziom 

 

Będę ekokonsumentem………………………………… 

……………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę! 

 


