
PROJEKT EDUKACYJNY 

 

TYTUŁ:  DISCOVER CANADA 

 

AUTORZY: Beata Pasierbek 

                     Hanna Mrozek-Granieczny 

 

Termin realizacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 

 

Projekt obejmuje szerokie spektrum działań, współpracę kilku nauczycieli i wielu 

uczniów łącząc wiele przedmiotów nauczania. 

 

Cele: 

- promowanie dialogu polsko – kanadyjskiego, 

- promowanie Kanady w Polsce, 

- promowanie otwartości, tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej, świata 

bez uprzedzeń i dyskryminacji, 

- przybliżenie uczniom wiadomości na temat  tradycji, kultury, geografii, polityki 

Kanady, 

- uświadamianie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i potrzeby 

współpracy wszystkich narodów dla ratowania naszej planety dla przyszłych 

pokoleń, 

- rozwijanie umiejętności językowych, komunikacyjnych, technologicznych 

 

PLAN DZIAŁAŃ: 

 

Lp Zadania / Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1 Podział uczniów na grupy, przydział zadań i 

odpowiedzialnych 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

Agata Michałek-

Telega 

Marzena 

Garncarczyk-Gola 

wrzesień 

2 Zorganizowanie Kawiarenki Kanadyjskiej na Festynie 

Miarkowym – prezentacja działań dotychczasowych i 

planowanych na najbliższy rok szkolny 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

wrzesień 

3 Prowadzenie zajęć  z wiedzy o społeczeństwie 

Kanady w wyznaczonych klasach 

Bożena 

Żurkowska 

Przez cały rok 

szkolny zgodnie z 

planem lekcji 

4 Prowadzenie kilku lekcji o tematyce kanadyjskiej na 

zajęciach z wiedzy o kulturze w wybranych klasach 

Beata Pasierbek Zgodnie z planem 

lekcji 

5 Przygotowanie I etapu Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

wrzesień 



Zamieszczenie informacji o konkursie na stronie 

internetowej, regulaminu, harmonogramu, tematyki, 

wysłanie informacji do szkół, rozpoczęcie rejestracji 

6 Przystąpienie do projektu: Międzynarodowe Obrady 

Młodzieży na Temat Przyszłości Energetycznej 
organizowanego m.in. przez University of Alberta i 

University of British Columbia, udział w sesjach 

szkoleniowych 

Beata Pasierbek 

Agata Michałek-

Telega 

Marzena 

Garncarczyk-Gola 

pażdziernik 

7 Przeprowadzenie I etapu Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020 

ułożenie testu, rozesłanie do szkół, przeprowadzenie 

etapu szkolnego, weryfikacja prac ogłoszenie 

wyników 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

Beata Kurzeja 

Hanna Oleś 

listopad 

8 Dzień Kanadyjski w Miarce – zorganizowanie 

wykładów i warsztatów prowadzonych przez 

wykładowców Uniwersytetu Śląskiego 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

listopad/grudzień 

9 II etap projektu:  Międzynarodowe Obrady Młodzieży 

na Temat Przyszłości Energetycznej - globalna 

współpraca oparta na działaniach szkolnych poprzez 

wirtualną klasę obejmująca sondaże-ankiety, projekty 

artystyczne, blogi, projekty lokalne, które pomogą uczniom 

zgłębić/zbadać zmiany klimatyczne i energetyczne, wymiana 

doświadczeń 

Beata Pasierbek 

Agata Michałek-

Telega 

Marzena 

Garncarczyk-Gola 

listopad - 

kwiecień 

10 II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 

Kanadzie – Discover Canada 2020 – ułożenie pytań, 

przeprowadzenie II etapu, ogłoszenie wyników oraz 

zakresu materiału do finału 

Pracownicy 

Uniwersytetu 

Śląskiego 

luty - marzec 

11 Finał  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie 

– Discover Canada 2020 

przeprowadzenie finału, ogłoszenie wyników, 

wręczenie nagród 

Pracownicy 

Uniwersytetu 

Śląskiego 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

Beata Kurzeja 

Hanna Oleś 

kwiecień 

12 Dzień Kultury Kanadyjskiej na Uniwersytecie 

Śląskim- wyjazd z młodzieżą na wykłady i warsztaty 

organizowane przez UŚ 

Beata Pasierbek 

Hanna Mrozek-

Granieczny 

maj 

13 Międzynarodowe Obrady Młodzieży na Temat 

Przyszłości Energetycznej – wyjazd do Kanady na 

podsumowanie projektu – tworzenie wniosków i 

wspólnej prezentacji 

Beata Pasierbek kwiecień/maj 

14 Wyjazd na wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim Hanna Mrozek-

Granieczny 

Beata Pasierbek 

maj 

15 Dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych 

tematyką kanadyjską, udziałem w Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 

2020 

Hanna Mrozek-

Granieczny 
październik – maj 

zgodnie z 

potrzebami 



16 Wyjazdy na zajęcia organizowane przez wyższe 

uczelnie dla uczniów szkół średnich 

Hanna Mrozek-

Granieczny 
Zgodnie z ofertą 

edukacyjną dla 

szkól 

 

 

Prezentacja: 

- sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – 

Discover Canada 2020, 

- artykuły do prasy lokalnej, 

- gazetka szkolna, 

- prezentacja multimedialna, przedstawiona uczniom naszej szkoły, nauczycielom i 

rodzicom, 

- artykuły i sprawozdania z działań dla sponsorów, patronów oraz UNESCO 

 

Ewaluacja: 

- ankieta dla uczestników projektu, 

- analiza ankiet, wyników konkursu, wyników nauczania 

- wnioski na przyszłość 


