
Edukacja globalna 

Szkoła Podstawowa nr 4 

W Koszalinie 



Szkoła Podstawowa nr 4  

w Koszalinie 

im. Zdobywców Kosmosu 



Edukacja globalna 
Zadania zrealizowane w ramach 

ogólnopolskiego projektu  EDUKACJA 
GLOBALNA współfinansowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

w terminie  

1.02.2017- 27.11.2017r. 



Edukacja globalna-otwórz oczy i umysł 

 



  Zadanie 1                                     
Różni, ale tacy sami… 

•ukazanie dzieciom różnorodności dróg życiowych, 
kultur oraz warunków życia w różnych krajach,  

•dostrzeganie licznych podobieństw łączących dzieci na 
całym świecie, 

•wskazanie konieczności poznawania i zrozumienia 

 podobieństw i różnic jako drogi do uszanowania 

 różnorodności  



Dzieci z różnych stron świata 



Zadanie2  
Współzależność i powiązania 

łączące nas z całym światem…  
•gospodarcze –zero głodu na świecie 

•środowiskowe- racjonalne gospodarowanie 

 wodą, odnawialne źródła energii 

•kulturowe -  poznanie bohaterów baśni i bajek z 
różnych stron świata oraz zabaw rówieśników, 
wykorzystywanie w trakcie zajęć artystycznych 
malarstwa kropkowego oraz techniki tingatinga 

 



Powiązania gospodarcze 
-ZERO GŁODU NA ŚWIECIE 

• samodzielne przygotowywanie kanapek 
połączone z racjonalnym korzystaniem z 
produktów 

• dostrzeganie potrzeb żywieniowych innych 
dzieci- zorganizowanie bezpłatnego bufetu dla 
całej społeczności szkolnej pod hasłem 
„Podziel się śniadaniem z kolegą” 

• wspólne drugie śniadania klasowe 



Zero głodu na świecie c.d. 

• układanie listy zakupów w celu uniknięcia 
marnowania nadmiaru żywności 

• poznanie smaków kuchni z różnych stron 
świata poprzez zorganizowanie w czasie 
festynu szkolnego miasteczka globalnego 

• wspólne drugie śniadanie w ramach realizacji 
Tygodnia Edukacji Globalnej 

 



Sami przygotowujemy kanapki 



Dzień Walki z Głodem 



Próbujemy potraw z różnych krajów.. 



Razem smakuje lepiej… 



Miasteczko globalne- 
kuchnie świata 



Poznajemy różne smaki 



Nasi rodzice spisali się na szóstkę! 



Powiązania środowiskowe 
-RACJONALNE GOSPODAROWANIE  WODĄ 

• każdy człowiek, czy ten duży czy ten mały , ma 
wpływ nie tylko na najbliższe środowisko, ale  
na przyrodę i jakość życia ludzi na całym 
świecie 

• obowiązkiem nas wszystkich  jest codzienna 
dbałość o środowisko 

• … oraz  systematyczna edukacja ekologiczna 
najmłodszych 



Zajęcia w Transgranicznym Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie 



Zadania ekologiczne  
rozwiązywaliśmy zespołowo 



Zdobyta wiedza w zakresie 
oszczędzania wody była nieoceniona 



Na długo zapamiętamy 
zasady rozsądnego korzystania z wody 



Do prac plastycznych można 
wykorzystać puste butelki po wodzie 



Nasze prace były wyjątkowe 



Poznaliśmy również  
odnawialne źródła energii 



Jak działa elektrownia wodna  dowiedzieliśmy 
się na Politechnice Koszalińskiej 



Powiązania kulturowe 
-baśnie i bajki, techniki i metody pracy 

• dzieci z ogromnym zainteresowaniem poznają 
bajki i baśnie innych narodów 

• chętnie uczestniczą w nowych zabawach 

• z zaangażowaniem wykonują prace plastyczne 
egzotycznymi technikami 

• korzystając z różnych źródeł informacji 
zdobywają wiedzę na temat innych kultur  

 



Malarstwo kropkowe-Australia 



…c.d. 



Technika  TINGATINGA-Tanzania 



Efekty naszej pracy 



Zadanie3 
Edukacja o prawach człowieka 

Choć w pierwszej chwili trudno w to uwierzyć, to 
każdy z nas ma również wpływ na przestrzeganie 
praw człowieka.  

 Podstawą jest jednak świadomość tego, że 
prawa człowieka dotyczą wszystkich ludzi, że 
wszyscy ludzie na świecie mają prawo do życia w 
warunkach zapewniających zdrowie i dobrobyt 
czy prawo do rozwoju.  

 



Wszystkie dzieci mają 
 prawo być szczęśliwe 



Nasze działania 

• zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka oraz z 
Prawami Człowieka 

• wykorzystywanie każdej sprzyjającej okazji do ich 
propagowania 

• zorganizowanie  mini Marszu Pokoju w związku z 
Ogólnopolskim Błękitnym Marszem Pokoju ONZ 

• zaproszenie do podjętych działań rodziców, 
mieszkańców osiedla oraz dzieci z 

    Przedszkola nr 9 w Koszalinie  

 



Tydzień Edukacji Globalnej 



TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 

• Uczymy się o naszych  prawach 



Propagujemy Prawa Dziecka 



Błękitny Marsz Pokoju 
-przygotowania 



Najlepiej pracuje się w zespole 



Praca wymaga skupienia… 



Chcemy pokoju na świecie! 



Ruszamy ulicami naszego miasta 



Chcemy pokoju na świecie! 



Pozdrawiamy mieszkańców osiedla 



Do wspólnego marszu zaprosiliśmy dzieci 
z Przedszkola nr 9 w Koszalinie 



…a potem ZUMBA 



Bawimy się świetnie! 



….c.d. wspólnej zabawy 



…i pamiątkowe zdjęcie 



Edukacja Globalna 

Zapamiętaj! 

• EDUKACJA GLOBALNA to wrażliwość i 
szacunek wobec innych ludzi 

• EDUKACJA GLOBALNA to godność, 
sprawiedliwość, równość, różnorodność, 
otwartość, empatia, odpowiedzialność, 
szczerość, solidarność, przyjaźń. 



Dziękujemy za uwagę. 


