
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU 

Realizacja projektu „Edukacja globalna. 
 Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”  



„GLOBALNIE ZAKRĘCENI” 
 W PROJEKCIE BIERZE UDZIAŁ 34 NAUCZYCIELI 

REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE ETAPY EDUKACJI I PRZEDMIOTY 

 



 
OTO 14 NAJBARDZIEJ AKTYWNIE PRACUJĄCYCH KLAS  

 



NASZE DZIAŁANIA PROJEKTOWE 
Spotkanie zespołu projektowego  z Liderem 

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym 

Organizacja i przeprowadzenie Tygodnia Edukacji Globalnej 

Spotkanie z wolontariuszką  

Lekcje o tematyce globalnej prowadzone z dziećmi młodszymi oraz uczniami 
klas IV- VI 

Przybliżenie celów zrównoważonego rozwoju 

Gazetki na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych. 

Wykonanie referatów i albumów o problemach globalnego południa  

Tworzenie lapbooków o tematyce pokojowej i prezentacji multimedialnych 
„Razem dla pokoju” 

Przygotowanie wystawy prac plastycznych 

Popularyzacja gier i zabaw dzieci z różnych stron świata 

Budowanie instrumentów muzycznych z różnych kontynentów 

Głośne czytanie bajek afrykańskich 

Zajęcia biblioterapeutyczne „Nikt nie jest lepszy od nikogo” 



LAPBOOKI  O TEMATYCE POKOJOWEJ 
WYKONANE  PRZEZ UCZNIÓW KLASY III B 

                                             



 
 

  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY 
„JAK WYOBRAŻAM SOBIE KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ PO ROKU 2030” 

 
    Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” 

skierowany był do uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie.  
Na konkurs wpłynęło 168 prac. Spośród uczestników komisja wyłoniła czterech 
laureatów, których prace będą reprezentować naszą szkołę na kolejnym etapie 
konkursu: 

• Aleksandra Włodarska kl. V d – wychowawca Ewa Surmacz 

• Bartosz Krok kl. IVc – wychowawca Agnieszka Siepietowska 

• Szymon Pawelec kl. Vc – wychowawca Iwona Siwierska 

• Wiktor Sońta kl. IIIb – wychowawca Ewa Kochanek 

  

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: 

• Anna Gniadkowska - kl. Va – wychowawca Agnieszka Szczęsna 

• Karolina Pyrgiel – kl. IIIb – wychowawca Ewa Kochanek 

• Paulina Pyrgiel – kl. IIIb – wychowawca Ewa Kochanek 

 



LAUREACI  KONKURSU PLASTYCZNEGO 



NASZE PRACE 





PODSUMOWANIE  
TYGODNIA  EDUKACJI GLOBALNEJ 

W dniach 14- 21 listopada 2016 po raz kolejny  odbył się w naszej szkole TEG .   
W  tym roku przebiegał pod hasłem „Razem dla pokoju”. 

Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną: 

 zapoznali się z pojęciem globalizacji 

 kolorowali rysunki o tematyce pokojowej 

uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszką przebywająca na misji w Boliwii 

 poznali Indonezję, Nepal, Mongolię Wietnam, Gwatemalę, Peru, Algierię 
 i Ghanę(rozwiązywali karty pracy, korzystali z różnorodnych źródeł wiedzy,  
pracowali z atlasami, mapami i  globusami, oglądali zdjęcia i prezentacje 
multimedialne,  wykonywali prace plastyczne, bawili się w zabawy i gry takie 
jak ich rówieśnicy z poznawanych krajów) 

rozmawiali  o tym, co dzieci mogą zrobić na rzecz pokoju na świecie 

 poznali wybranych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla 

wykonali gazetkę ścienną 

  

-  



 
UCZNIOWIE UCZĘSZCZAJĄCY  
                              NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ PRZY PRACY  

 



 
PODSUMOWANIE  

TYGODNIA  EDUKACJI GLOBALNEJ 

 
Uczniowie uczęszczający do oddziału specjalnego: 

 zapoznali się z pojęciem edukacji globalnej  i działaniami związanymi z TEG 

rozmawiali na temat prawa dzieci do pokoju na świecie 

 wykonywali prace plastyczne związane z pokojem na świecie 

przygotowali gazetkę tematyczną 

poznali zabawy dzieci pochodzących z innych krajów 

wykonali gołąbka – symbol pokoju 

wzięli udział w spotkaniu  z wolontariuszką, która przybliżyła im Boliwię 

 



UCZNIOWIE UCZĘSZCZAJĄCY 
                                DO ODDZIAŁU SPECJALNEGO  



„KIERUNEK TUPIZA – PODRÓŻ DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ” 
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ  - PANIĄ ZOFIĄ GRYGIEL 



W spotkaniu 
wzięło udział 
509 uczniów  
i 40 nauczycieli  



PODSUMOWANIE TYGODNIA  EDUK ACJI 
GLOBALNEJ W  KLASACH MŁODSZYCH  

 „Co wiemy o edukacji globalnej?”– zapoznanie z definicją, jej celami i zadaniami  
 w oparciu o prezentacje multimedialne  

zapoznanie z działaniami TEG 

rozmowy na temat prawa dzieci do pokoju na świecie 

kolorowanie  i wykonywanie różnymi technikami  prac plastycznych związanych  
z pokojem na świecie  

udział w  II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie 
kraje  rozwijające się po roku 2030” , zorganizowanie wystawy pokonkursowej 

udział w spotkaniu z wolontariuszką, która przybliżyła uczniom kraj Ameryki 
Południowej - Boliwię 

„Podróż z obieżyświatem” - poznanie krajobrazów, roślin, zwierząt ,sztuki, muzyki , 
architektury, zabytków,  kultury państw Azji i Afryki. 

poznanie pochodzenia różnorodnych przypraw 

 wykonanie gablot, gazetek informacyjnych na korytarzach szkolnych i w salach 

lekcyjnych dotyczących edukacji globalnej i pokoju na świecie 

 



CIEKAWE SPOTKANIA – ODDZIAŁ OD 



ROŻNORODNOŚĆ JEST CENNA- KLASA 2A 



WIETNAMSKIE OPOWIEŚCI - KLASA 3A 



WIETNAMSKIE OPOWIEŚCI - KLASA 3D 



 

PODSUMOWANIE TYGODNIA  EDUKACJI GLOBALNEJ  
 

Działania związane z TEG w klasach  IV – VI 

 przybliżenie celów, tematyki i zadań edukacji globalnej oraz celów zrównoważonego rozwoju 

wykonanie różnorodnych gablot, gazetek informacyjnych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych 
dotyczących edukacji globalnej i pokoju na świecie 

udział w  II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje  rozwijające się po 
roku 2030” , zorganizowanie wystawy pokonkursowej 

dyskusje na temat wielokulturowości i tolerancji, organizacji pracujących na rzecz  pokoju  na świecie, 
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla,  

spotkanie z wolontariuszką panią Zofią Grygiel  przybliżające  Amerykę Południową 

„Przyjaciel świata” – pisanie listów do koleżanek i kolegów z różnych stron świata 

przeprowadzenie 68 lekcji , zajęć o tematyce globalnej z dziećmi młodszymi oraz uczniami klas IV- VI 

wykonanie referatów i albumów o problemach globalnego południa  

tworzenie prezentacji multimedialnych i plakatów w edytorze graficznym Point  „Razem dla pokoju”  

popularyzowanie  gier i zabaw dzieci z różnych stron świata 

budowanie instrumentów muzycznych z różnych kontynentów 

głośne czytanie bajek afrykańskich 

zajęcia biblioterapeutyczne „Nikt nie jest lepszy od nikogo” 

przyłączenie się do akcji Caritas „Zbieramy żywność, odzież i przybory szkolne dla Ukrainy” 

 



GAZETKI PROMUJĄCE EDUKACJĘ GLOBALNĄ 





op 

Teresa Grzybowska 

 Justyna Kaczmarczyk 


