
Kolejne edycje projektu 
• „Edukacja globalna w szkolnych projektach 

edukacyjnych- kontynuacja”, 2012 r

• „Edukacja globalna zadaniem każdego 
nauczyciela”, 2013 r.

• „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności 
za Świat”, 2014 roku.

• „ Edukacja globalna w szkole. Od edukacji 
globalnej do odpowiedzialności za Świat II”, 
2015 roku.



Szkolenie nauczycieli 
i Rad Pedagogicznych

1.Poznanie celów i zasad 
edukacji globalnej i jej 
specyfiki 

2. Poznanie sposobów 
prowadzenia edukacji 
globalnej w szkole, 

3. Prezentacja gotowych 
scenariuszy zajęć

4.Przygotowanie do 
realizacji projektów 
edukacyjnych w zakresie 
edukacji globalnej 



Warsztaty dla nauczycieli



W  Ramach TEG odbyło się szereg spotkań :z rodzicami na temat  
zglobalizowanego świata- układano „mandalę” ze zbieranych przez 
naszą młodzież nakrętek dla  chorego dziecka.” 
Dla 6-klasistów została przeprowadzona gra dydaktyczna pt 
„Ścieżka Rozwoju”.
Najciekawszym działaniem była jednak gra dydaktyczna pt.:” Co 
z tą Nutellą”, która zaangażowała wszystkie klasy w szkole. Przez 
tydzień poszczególne zespoły poszukiwały informacji na temat 
źródeł surowców, z których produkowana jest nutella, wsparcia, 
jakiego udziela firma Ferrero lokalnym producentom tworząc tzw
„rodzinne przedsiębiorstwa” w krajach globalnego południa, itp. 
………WYNIKNĘŁO Z TEGO WIELE NIESPODZIANEK. 



Projekt uczniowski 

Co z tą „Nutellą”
zrealizowany w 

Publicznym Gimnazjum           
im. Królowej Apostołów            
w Krakowie                                      
w roku szkolnym 2013/2014

uzyskał w konkursie na szkolny projekt edukacyjny 
z zakresu zagadnień edukacji globalnej

DRUGIE MIEJSCE W POLSCE



• Dodatkową formą nagrody dla młodzieży 
biorącej udział w projekcie, była wycieczka 
do jedynej w Polsce fabryki firmy Ferrero-
producenta słodyczy ( także Nutelli) w 
Belsku Dużym. 

• Na miejscu zapoznaliśmy się z zasadami 
zrównoważonego rozwoju ,jakie ta firma 
stosuje przy produkcji i dystrybucji swoich 
produktów. 



Tydzień Edukacji Globalnej

Publiczne Gimnazjum 
im. Królowej Apostołów

W Krakowie

Wizyta w 
LAMUSOWNI 
krakowskiego  MPO

Akcja zbierania zużytych 
baterii i elektrośmieci
„PAN BATERYJKA”

Wystawa i instalacja 
artystyczna
„Krwawe komórki”

Warsztaty polsko-duńskie na temat 
praw człowieka; „Zrób krok do przodu jeśli 
możesz”



PROJEKTY EDUKACYJNE 
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
W KRAKOWIE

Krwawe SUROWCE, 

krwawe „KOMÓRKI”


