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NA SZKOLNYM KORYTARZU 

(tablice: cele i inne informacje o TEG) 
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SKRZYNKA POMYSŁÓW 

DROGI UCZNIU! 
Jesteś potrzebnym ziarenkiem w ogromie świata! 
Jesteś potrzebnym promykiem rozjaśniającym twarze smutnych ludzi! 
Jesteś potrzebnym powiewem przeganiającym trudne problemy! 
Jesteś niezbadaną górą pomysłów! 
 

Prosimy, jeśli masz pomysł, 

jak TY mógłbyś pomóc ludziom, 
którzy przez konflikty zbrojne i wojny 

musieli opuścić swoje domy 
i poszukać schronienia w innych krajach, 

zapisz go na kartce i wrzuć z boku do skrzynki. 

#RazemDlaPokoju 
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SKRZYNKA POMYSŁÓW 

możesz też wesprzeć naszą wspólną sprawę. 
Jak pomóc uchodźcom, by ulżyć ich doli, 
by mogli wrócić do swych domów powoli? 
Przeczytaj o Celach dla Zrównoważonego Rozwoju, 
zapisz i wrzuć z boku do skrzynki swój pomysł, wspierając projekt: 

#RazemDlaPokoju  

DROGI RODZICU!  

Jesteś potrzebnym skarbcem doświadczenia dużego! 
Jesteś potrzebnym ziarnem wydającym dobre plony! Jesteś 

potrzebnym filarem miłości i bezpieczeństwa! 
Jesteś jak ptak, potrafisz dodać skrzydeł! 
Prosimy, jeśli też masz pomysły ciekawe,  
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SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ 
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#RazemDlaPokoju–KLASOWE PLAKATY 
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#RazemDlaPokoju–KLASOWE PLAKATY 
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CO MOŻEMY ZROBIĆ? – KLASOWE PLAKATY 
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„JAK WYOBRAŻAM SOBIE KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ PO ROKU 2030?” 

– ZWYCIĘŻCZYNIE ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU 

 
Agnieszka Chęcińska 

 finalistka etapu 

wojewódzkiego 

Zmiany klimatu nie muszą dotknąć 
krajów rozwijających się, jeśli 
zaprzestaniemy ingerencji człowieka 
w środowisko naturalne. Ta sucha, 
popękana ziemia, spalona słońcem, bez 
oznak jakiegokolwiek życia – bez fauny, 
bez flory – przestanie istnieć – bo 
szybka reakcja człowieka na zagrożenia 
pozwoli na całkowitą zmianę takiego 
krajobrazu – bujną, soczysto zieloną 
roślinność, błękitne i cieple niebo 
i delikatne słoneczne promienie, które 
uszczęśliwią ludzkie twarze. 



ZBIÓRKA MAKARONU DLA PIONKOWSKIEGO 

CARITAS I WTZ (170 paczek makaronu) 
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AKCJA „ZROBIĘ TO!” – METODA PROJEKTU  
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AKCJA „ZROBIĘ TO!” – METODA PROJEKTU  
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Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju. 

Dziękuję za uwagę 

 

IZABELA WARCHOŁ 


