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W organizację i przebieg TEG’16 zaangażowane były wszystkie szkoły 
wchodzące w skład Zespołu pod przewodnictwem nauczycieli                                     

z grupy projektowej  „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji                                      
na rzecz rozwoju” 

 
 

  W skład grupy wchodzi 11 

nauczycieli oraz Lider. 

Mamy w niej specjalistów 
różnych przedmiotów: 
nauczyciela języka polskiego, 
języka angielskiego, historii                      
i wiedzy o społeczeństwie, 
edukacji wczesnoszkolnej, 
biologii i przyrody, chemii, 
geografii, matematyki, 
przedmiotów  artystycznych. 



    

Nasze działania 



    

Publiczna Szkoła Podstawowa                       
im. Teofila Banacha                                          

w Siennie 



Nauczanie wczesnoszkolne – klasy I - III 

• Uczniowie klas  pierwszych  kolorowali gołębie pokoju 

• Uczniowie klas drugich wykonywali prace plastyczne różnymi technikami, 
przedstawiające gołębie pokoju 

• Uczniowie klas  trzecich wykonywali gołąbki pokoju z papieru 

• Z prac uczniów wykonano gazetkę tematyczną na holu oraz wystawę  

• W klasie trzeciej zrealizowano 2 godziny lekcyjne poświęcone tematowi 
tegorocznego TEG „Wyrażanie w wierszach miłości do Ojczyzny. Rola Polski                                
w świecie oraz pokój na świecie” (uczniowie uczyli się hymnu UE, wykonywali 
flagę UE, kolorowali Syriusza – maskotkę UE, wskazywali na mapie świata miejsca  
w których są konflikty zbrojne, zastanawiali się, co należy robić, aby pokój był na 
świecie) 

• Poza tym: w klasie trzeciej realizowany był projekt „Podróże z Obieżyświatem – 
Azja” (uczniowie poznali krajobrazy, rośliny, zwierzęta, muzykę, tańce, sztukę, 
architekturę, zabytki, kulturę, państwa Azji oraz wykonali plakat), w pozostałych 
klasach przeprowadzone zostały pogadanki na temat pokoju na świecie 

 



Nauczanie wczesnoszkolne – klasy I - III 



Nauczanie wczesnoszkolne – klasy I - III 



Nauczanie wczesnoszkolne – klasy I - III 



Klasy  IV – VI szkoły podstawowej 

• Wykonano gazetkę tematyczną na tablicy SU 

• Przeprowadzono lekcje  wychowawcze , języka polskiego, przyrody na tematy 
globalne, na których uczniowie mogli dowiedzieć się  o pokoju na świecie, 
uchodźctwie, konsumpcji,  sytuacji  życiowej dzieci z różnych regionów świata, 
problemach z jakimi boryka się świat, dostępie do wody pitnej, bioróżnorodności i jej 
zagrożeniach 

• Na zajęciach z plastyki  omówiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu oraz 
bezpieczeństwem żywności 

• Przeprowadzono konkurs plastyczny  „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 
2030 roku?”, wyłoniono 4 zwycięskie prace , które przeszły do etapu wojewódzkiego  

• Wyłoniono reprezentantów wszystkich klas na spotkanie z wolontariuszką – uczniowie 
mieli możliwość poznania Boliwii 

• Przygotowano wystawę prac plastycznych na holu 

 



Klasy  IV – VI szkoły podstawowej 



Prace plastyczne, które przeszły do etapu 
wojewódzkiego konkursu plastycznego „jak 

wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030r?” 



Klasy  IV – VI szkoły podstawowej 



  

 Publiczne Gimnazjum                                  
im. ks.prof.dr.hab.                             

Włodzimierza Sedlaka                                       
w Siennie 

 



Klasy gimnazjalne 

•  Przygotowano gazetkę tematyczną na tablicy SU 

•  Wyłoniono reprezentantów wszystkich klas na spotkanie z wolontariuszką – uczniowie 
mieli możliwość poznania Boliwii 

• Na lekcjach geografii uczniowie  poznali kluczowe informacje dotyczące obecnego 
kryzysu uchodźczego (klasy trzecie), zjawisko głodu w krajach Globalnego Południa 
(klasy pierwsze), dowiedzieli się  jak intensywna produkcja żywności wpływa na ludzi       
w krajach Północy i Południa (klasy drugie) 

• Na lekcjach języka angielskiego  uczniowie  poznali  zagadnienia uchodźctwa, 
niegodziwych warunków pracy w krajach Globalnego Południa (klasy trzecie) , oraz  
problemów wojny i walki o pokój (klasa druga) 



                                                Klasy gimnazjalne 



    

Liceum Ogólnokształcące                                                
im. ks.prof.dr.hab.                             

Włodzimierza Sedlaka                                       
w Siennie 

   



Liceum ogólnokształcące 

• Przygotowano gazetkę tematyczną na tablicy SU 

• Przygotowano  3 gazetki tematyczne dla społeczności uczniowskiej wszystkich 
szkół w Zespole 

• Uczennice klasy I przygotowały prezentację multimedialną pt.: „Razem dla 
Pokoju”, którą przedstawiły w klasach licealnych i trzecich gimnazjum 

•  Wyłoniono reprezentantów wszystkich klas na spotkanie z wolontariuszką – 
uczniowie mieli możliwość poznania Boliwii 

• Przeprowadzono lekcje o tematyce globalnej: 

a. Wiedza o społeczeństwie (klasa I,II,III) – uczniowie zapoznali się z zagadnieniem 
ładu międzynarodowego, jego zagrożeniami, przyczynami konfliktów zbrojnych, 
systemem bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problemami współczesnego 
świata, zaletami i wadami globalizacji 

b. Godzina wychowawcza (klasa II) – uczniowie zapoznali się z problemem 
konfliktów zbrojnych na świecie 

c. Przyroda (klasa III) – uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie – dlaczego 
ogólnoświatowe problemy związane ze zmianami klimatu, dziury ozonowej, 
wyczerpywania się surowców energetycznych, nierównomiernym rozwojem 
gospodarczym, głodem, niedożywieniem, nadmiernym wzrostem liczby ludności  
budzą duże kontrowersje w społeczeństwie 

 



Liceum ogólnokształcące 



Liceum ogólnokształcące 



Liceum ogólnokształcące 
(slajdy przykładowe z prezentacji multimedialnej) 


