
Plan działań w ramach projektu                     
 Tydzień Edukacji Globalnej - 20 - 24.11.2017 r.      

 pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas!” 

lp. przedmiot/działanie tematyka: realizatorzy 

1. historia kl. VIIa - przeprowadzenie zajęć „Kolonializm i jego 
współczesne skutki” 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

A. Adamczyk 

2. j. francuski kl. VII 
 

- przeprowadzenie zajęć: Znajomość języków 
obcych drogą do lepszego świata - dlaczego warto 
uczyć się j. francuskiego? 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

A. Rzońca-
Tomczak 

3. plastyka kl. VII ab - zajęcia na temat: Przyszłość świata zależy od nas. 
- wykonanie prac plastycznych, konkurs 

K. Warteresiewicz 

4. biblioteka - zajęcia czytelnicze pod hasłem: Czego uczą nas 
książki? - plakat 

J. Tarnawska 

5. j. niemiecki kl. IV d -przeprowadzenie zajęć Toleranz in der Welt na 
temat  komunikacji w języku niemieckim, 
porozumienia, partnerstwa, współpracy budującej 
tolerancję międzynarodową 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

P. Tórz 

6. j. angielski kl. III a - przeprowadzenie zajęć Woda w różnych krajach 
Water in different countries, 

- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

P. Lubińska 

7. chemia kl. VII a - przeprowadzenie zajęć: Zagrożenia ekologiczne 
Ziemi,  
- wykonanie plakatów 

A. Półchłopek 

8. przyroda kl. IV a - przeprowadzenie zajęć: Co mogę zrobić, aby 
chronić naszą Ziemię? 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

A. Bączkowska 

9. wych. fizyczne 
 kl. .V ab 

- przeprowadzenie zajęć na temat idei 
paraolimpizmu, międzynarodowych zawodów i 
sportowców niepełnosprawnych. 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

M. Iszkuło 

10 j. angielski kl. Va przeprowadzenie zajęć: Znajomość języków obcych 
drogą do lepszego świata - dlaczego warto uczyć 
się j. angielskiego? 
- wykonanie plakatu, dokumentacja zdjęciowa, opis 
zajęć 

A. Chmura 

11 20.11.2017 r. 
8.55 - 9.40 (aula) 
 
 
godz. 10.45-11.30  
kl. VIab i VIIab  
(aula) 

 
- Razem przeciwko przemocy - spotkanie z 
policjantką p. Moniką Żwirko dla kl. IVd. 
 
- spotkanie z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych 
p. Anitą Wachowiak oraz wolontariuszami 
Stowarzyszenia Klaudynka 
- występ podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
 

 
A. Półchłopek 
 
 
A. Półchłopek 
D. Horodecka 
 
D. Horodecka 
 
 



12 20.11.2017 r. 
 
godz. 13.40- 14.25 
godz. 14.35 - 15.20 

Warsztaty z Edukacji Globalnej  przeprowadzone 
przez edukatorki Stowarzyszenia Jeden Świat 
- dla kl. VIIa  - Odpowiedzialna turystyka 
- dla kl. VIIb  - Odpowiedzialna turystyka 
- dokumentacja zdjęciowa i opis spotkania 

 
 
A. Adamczyk 
L. Jarmuszkiewicz 
A. Adamczyk 

13 21.11.2017 r. 
godz. 8.55 kl.  IIId 
          9.50 kl.  IIIa 
          10.45 kl. IIIc  

Warsztaty Podaj rękę osobie niewidomej - integracja 
przez edukację. 
- dokumentacja zdjęciowa i opis zajęć wychowawcy 

A. Półchłopek 
D. Horodecka 
K. Koperska 
I. Żyto 

14 23.11.2017 r. 
8.00 - 8.45 aula 
 kl. Vab i kl. VIab 

- spotkanie z p. Eweliną Stasińską z misji 
medycznych: „Dostęp do edukacji i pomocy 
medycznej szansą na pokonanie biedy” 
- dokumentacja zdjęciowa, opis spotkania 

A. Półchłopek 
 
 
A. Szlacheta 

15 wystawa finałowa 
20.11.2017 r 

- wystawa plakatów powstałych podczas zajęć i prac 
konkursowych na holu dolnym szkoły, poster ogólny 

K. Warteresiewicz 

16 dokumentacja 
projektu 

- prowadzenie dziennika projektu 
- przygotowanie artykułu do Kórniczanina 

 A. Adamczyk, 
 P. Tórz 

 


