
Realizacja działań z „Tygodnia Edukacji Globalnej” w Gimnazjum 

nr 2 w Ełku 

 

 

Tydzień Edukacji Globalnej” w Gimnazjum nr 2 w Ełku  

odbył się w dniach 16.11 – 20.11. 2015r. 

Na lekcjach Wos-u we wtorek 17 listopada                                                                                                                              

i w czwartek 19 listopada w godzinach 11-12 odbyły się lekcje edukacyjne a wystawa i 

gazetka szkolna widniały cały tydzień. 

Działania TEG skierowane były do całej społeczności gimnazjum, do uczniów, nauczycieli, 

jak również do rodziców. W działaniach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich 

gimnazjum, tworząc plakaty na wystawę szkolną  i uczestnicząc w lekcjach o tematyce „ 

Równość od słów do czynów”. W działaniach w TEG wzięło udział ok. 200 uczniów naszego 

gimnazjum. Spora grupa uczniów, która była zaangażowana w wykonanie projektów 

prezentowanych podczas TEG w ubiegłym roku szkolnym podjęła działania również w tym 

roku. 

 W Tygodniu Edukacji Globalnej uczniowie naszej szkoły wykonali gazetkę dotyczącą 

problemów występujących w krajach Globalnego Południa, która została zaprezentowana na 

głównej tablicy informacyjnej. Gimnazjaliści, nauczyciele a także inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice uczniów z zainteresowaniem czytali informacje i oglądali zamieszczone zdjęcia. 

Przedstawiona tematyka poruszyła wiele osób, skłoniła do dyskusji i zadawania pytań. 

Uczniowie klas trzecich na zajęciach artystycznych wykonali plakaty, których wiodącym 

hasłem było hasło przewodnie TEG „Równość – od słów do czynów”. Poziom wykonanych 

prac był zróżnicowany a tematyka bardzo szeroka. Najciekawsze z nich zostały umieszczone 

na specjalnie zorganizowanej wystawie, która została zaprezentowana na forum szkoły i 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasach drugich został zrealizowany temat „Sytuacja 

dziewczynek w Etiopii”. Nauczycielka wykorzystała w trakcie zajęć materiały przygotowane 

przez fundację „Kulczyk”, m.in. film.  Lekcje miały głównie charakter informacyjny i 

poruszyły  tematykę braku dostępu do edukacji i bardzo wczesne wydawanie za mąż 

dziewczynek. Na szczególną uwagę w tegorocznym  TEG  zasługuje wystawa i współpraca z 

uczniami, którzy bardzo zaangażowali się w tworzenie prac związanych z tematem. Z uwagą i 

zainteresowaniem również współpracowali na zajęciach Wos-u, słuchając wykładu i 

prezentacji. Już drugi rok z rzędu współpraca z uczniami naszego gimnazjum przyniosła 

rewelacyjne skutki, młodzież bardzo poważnie przejęła się tematem i zdobyła wiele nowych 

doświadczeń i wiadomości o ludziach i sytuacji panującej w krajach trzeciego świata. 



Szkolnymi koordynatorami projektu były – jak w roku ubiegłym p. Beata Skowrońska, p. 

Ewa Marciszewska i p. Agnieszka Harasiuk. Zorganizowały one – wraz z uczniami, którzy 

bardzo zaangażowali się w działania, wystawę  szkolną na temat „ Równość Od słów do 

czynów”. Wykłady i lekcje na zajęciach Wos-u prowadziły p. Ewa Marciszewska i p. 

Agnieszka Harasiuk, natomiast p. Brata Skowrońska odpowiedzialna była za wystawę, 

gazetkę szkolną i informacje na stronie internetowej szkoły.  

 

Koordynatorki TEG 2015 w Gimnazjum nr 2 w Ełku:  

Beata Skowrońska, Ewa Marciszewska, Agnieszka Harasiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


