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W dniach 14.11.2016 r. – 21.11.2014 r. odbył się 
w naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej pod 

hasłem „#Razem Dla Pokoju”, w którym 
uczestniczyła cała społeczność szkolna.  

Nasza szkoła po raz pierwszy brała udział  
w obchodach TEG. 

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się 
wprowadzeniem w zagadnienie - edukacja 

globalna oraz zapoznaniem z harmonogramem 
obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole. 



Następnego dnia uczniowie klasy VA i VI 
zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. 

„Chcemy mieć pokój na świecie”. 



 

15.11.2016 roku dla uczniów klas IV – VI odbyło się 
spotkanie z wolontariuszem Bartłomiejem 
Wróblewskim pt. „W stronę Afryki - Sudan 

Południowy”. Uczniowie mogli dowiedzieć się,  
w jakich warunkach żyją dzieci  

i ludzie, a przede wszystkim „chłopcy ulicy”  
w Sudanie, jak wygląda codzienne życie 

mieszkańców, poznać ich zwyczaje i tradycje. 
Uczniowie byli bardzo zainteresowani tą tematyką.  

Po spotkaniu zadawali wiele pytań. 
W spotkaniu wzięło udział 73 uczniów  

i 4 nauczycieli. 
 



SPOTKANIE  Z  WOLONTARIUSZEM 



Uczniowie klasy VI przygotowali dekorację na 
szkolnym holu. 



 

W środę 16.11. uczniowie klasy VI przedstawili prezentację 
multimedialną pt. „Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla”, którą 

przygotowali na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach 
komputerowych. 

 



Prezentacja multimedialna pt. „Laureaci Pokojowej Nagrody 
Nobla” w wykonaniu uczniów klasy VI. 



Podczas lekcji przyrody oraz spotkań 
Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody 

omawiane były z uczniami zagadnienia 
związane z tematyką konkursu „Jak 

wyobrażam sobie kraje rozwijające się  
po 2030 roku”. Dotyczyły one zmian 

klimatycznych, godnej pracy oraz 

bezpiecznego rolnictwa i żywności. 
Uczniowie pracując w grupach wypełniali 
karty pracy korzystając z przygotowanych 
materiałów, a następnie dzielili się swoją 
wiedzą ze wszystkimi uczniami obecnymi 

na zajęciach prezentując swoje prace. 
 



Uczniowie klas IV – VI przystąpili do konkursu „Jak wyobrażam sobie 
kraje rozwijające się po 2030 roku”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 

w czwartek 17. 11. 2016 roku. 



 

Spośród wykonanych prac cztery przeszły do następnego etapu.  
 



 

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej zgodnie  
z harmonogramem we wszystkich klasach odbyły się lekcje 

poświęcone zagadnieniom związanym z przewodnim tematem 
TEG. 

 

 

Zajęcia w grupach dzieci 5-cio i 6-cio letnich  
 

W ramach TEG najmłodsze dzieci wzięły udział w następujących 
zajęciach: 

„Podajmy sobie ręce – miłość, przyjaźń, pokój” 

„Wycieczka dookoła świata” 

„W innych krajach też żyją dzieci” 

„Poznajemy emocje i rozwiązujemy konflikty” 

„Uczymy się życzliwości wobec innych” 

 



Dzieci podczas zajęć zostały wprowadzone w tematykę pokoju, poznały 
niektóre kraje, w których są wojny. Uczyły się życzliwości wobec innych osób, 

mówiły o emocjach i uczuciach oraz przedstawiały różne możliwości 
rozwiązywania konfliktów.  



 

Klasa I 
 

„Czy przestrzegane są prawa człowieka i dzieci 
na świecie?” 

 
      

Dzieci podczas zajęć zostały zapoznane z prawami 
człowieka oraz prawami dziecka. Dowiedziały się, 
że praw tych należy przestrzegać i nie należy ich 
łamać. Oglądały prezentację multimedialną na 

temat „Łamanie praw człowieka w Polsce  
i na świecie”. 

      

 



Wykonały również prace plastyczne  pt. „Prawa człowieka  
i prawa dziecka”, które zaprezentowały na szkolnym holu. 



 
Klasa II i IIIB  

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach o pokoju na świecie. 
Tematem, który został podjęty to:  „Afganistan i Syria  jako 

miejsca konfliktów zbrojnych”. Uczniowie poznali sytuację tych 
krajów, m.in. warunki, w jakich żyją afgańskie i syryjskie rodziny, 

problem bezpieczeństwa, szkolnictwo, problem szerzącego się 
analfabetyzmu.  

Pomocą w zilustrowaniu tych kwestii posłużyły plakaty.  

 



 
Ponadto uczniowie wykonali plakaty promujące ideę 

pokoju na świecie, które zostały wywieszone na 
szkolnym holu. 

 



 
Klasa IIIA 

 

W klasie odbyły się dwa zajęcia, podczas których realizowana była tematyka 
konfliktów i pokoju na świecie Następnie uczniowie poznali kilku noblistów  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
Druga lekcja dotyczyła tematu „Dzieci w konfliktach zbrojnych w Syrii  

i Afganistanie”. Prezentacja multimedialna dotyczyła sytuacji dzieci w czasie 
działań wojennych.  

 



 
Godziny wychowawcze w kl. VA, VB, VI   

 

„Postawa otwartości, szacunku i tolerancji w stosunku do 
drugiego człowieka”. 

 
     

Po obejrzeniu „Wywiadu z Mahsą Movafegh” zostały przedstawione uczniom 

informacje dotyczące  kraju, z którego pochodzi Mahsa,  a głównie przyczyn 

migracji.  

Uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami. Nauczyciele omawiali z uczniami zagadnienia 

dotyczące tożsamości uchodźców, przejawów nietolerancji, z którymi spotykają się 

na co dzień, a także sposobami radzenia sobie z nimi. Poruszany był temat roli 

szkoły w procesie adaptacji uchodźców, a uczniowie zastanawiali się co mogą 

zaoferować i w jaki sposób przyjąć do wspólnoty klasowej kolegę lub koleżankę  

z innego kraju. 
 



Klasa IV 
 

„Kolory wspomnień” - praca wolontariuszy z dziećmi 
uchodźców. 

Lekcja z wykorzystaniem filmu „Kolory wspomnień”, który ukazuje 

skutki trwającej od 2011 r. wojny domowej w Syrii. Większość 

uchodźców osiedliła się w miastach leżących wzdłuż jordańsko-

syryjskiej granicy. Dwójka polskich wolontariuszy Caritasu w ramach 

programu polskiej pomocy realizuje  projekt edukacyjny dla 

syryjskich dzieci, starając się odbudować w swoich podopiecznych 

poczucie bezpieczeństwa oraz przywrócić im radość życia. 



Matematyka kl. VA, VB, VI 
 
 

Na zajęciach z matematyki uczniowie 
rozwiązywali i układali zadania związane  
z zarobkami ludzi na świecie. Informacje 
dotyczące zarobków były umieszczone  

na wykresach, w tabelach i diagramach,  
które należało odczytać i wykorzystać  

w obliczeniach. 
 

 
 
 

Następne zadania dotyczyły drogi, jaką   
muszą pokonać uchodźcy opuszczając  

swój kraj, aby dotrzeć do państwa 
docelowego. W rozwiązywaniu tych  

zadań pomocna okazała się znajomość  
skali oraz umiejętność posługiwania się 

jednostkami miary długości. 
 



 

Zajęcia w kl. IV, VB, VI   
 
 

 „Dlaczego tak trudno o pokój na świecie?” 
 

Podczas zajęć uczniowie wykorzystując zgromadzone wcześniej 

materiały zaprezentowali źródła konfliktów oraz miejsca ich 

występowania na świecie. Omawiane były skutki wojen,  

w tym mające tragiczne następstwa związane z działaniami 

zbrojnymi. Uczniowie wymieniali korzyści wynikające  

z utrzymania pokoju, a następnie w grupach opracowywali 

prośbę do  rządzących państwami o zachowanie pokoju na 

świecie. 

 



 

W wyniku działań podjętych w ramach TEG wielu uczniów, nauczycieli  

oraz rodziców poszerzyło swoją wiedzę na temat  Pokoju na świecie. 

Było to okazją na zwrócenie uwagi na sprawy tolerancji, równości,  

życzliwości, a także szacunku wobec innych. Dało to wszystkim możliwość 

dokonania w swoim otoczeniu działań, które będą  zmierzać do  

przyjaźni i szacunku. 

 
 

      Zakończenie szkolnego Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się 

21.11.2016 r. podsumowaniem przeprowadzonych działań.  

Każda klasa zaprezentowała swoje działania wykonane  

podczas całego tygodnia. 



Za  uwagę dziękują   
 

 

Nauczyciele  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Goździe  
 

Opracowanie  

szkolny lider EG Ilona Kotlimowska 


