
 

Opis przykładu dobrej praktyki 
 

1. Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu.  

 

Nazwa szkoły/placówki: 

 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich 

Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia/działania: 

 

 Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny 

„BiznesKlasa UNICEF” 

Obszar pracy szkoły, którego dotyczy: 

 

Wychowanie, profilaktyka 

Uzasadnienie: 

 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich uzyskał 

Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki. 

Imię i nazwisko realizatora projektu: 

 

Magdalena Ring pedagog szkolny i opiekun 

szkolnego wolontariatu 

Osoby/szkoły/instytucje/kraje 

współpracujące: 

 

Wychowawcy:  

Jolanta Tyktor (kl. I) ,  

Ewa Mandziuk (kl. II),  

Radosław Nowak (kl. IV),  
Anna Katarzyna Radziwanowska-Krajewska (kl. V), 
Stanisław Pietkiewicz (kl. VI). 

Adresaci przedsięwzięcia: 

 

Młodzież gimnazjalna, społeczność lokalna, 

rodzice, nauczyciele. 

Liczba osób biorących udział: 

 

120 

Termin i miejsce realizacji: 

 

· Zajęcia edukacyjne w klasach 

 (05.12.2012r.-19.02.2013r.) 

· Gala Biznesu na Rzecz Dzieci (26.02.2013 r. 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich) 

 

2. Cele i założenia: 

- edukacja młodzieży w zakresie rozmaitych problemów współczesnego świata;  

- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego i empatii;  

- edukacja w zakresie przedsiębiorczości;  

- zebranie środków finansowych przeznaczonych na ratowanie życia dzieci  

w najbiedniejszych krajach świata.  

3. Opis działań.  

W ramach przeprowadzonej akcji uczniowie szkoły wzięli udział w cyklu zajęć 

poświęconych sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W oparciu o specjalnie 

przygotowane materiały edukacyjne dowiedzieli się, na czym polega pomoc humanitarna  

oraz rozwojowa, jak ważny jest dostęp do źródeł czystej wody, a także jak przeciwdziałać 

niedożywieniu dzieci na świecie oraz jaka jest rola edukacji w przezwyciężaniu chorób 

wynikających z niedożywienia. Wykorzystując zdobytą wiedzę,  młodzież wcieliła się w rolę 

Managerów Pomocy Humanitarnej i przygotowała biznesplany pomocy dzieciom  

z najbiedniejszych regionów świata. W ramach tej kampanii została zorganizowana Gala 



Biznesu na Rzecz Dzieci, połączona ze zbiórką funduszy na zakup artykułów pomocy 

humanitarnej UNICEF. Podczas Gali uczestnicy obejrzeli: prezentacje multimedialne 

dotyczące pomocy humanitarnej i artykułów niezbędnych do jej realizacji, film obrazujący 

działalność UNICEF, występy artystyczne oraz wystawę plakatów (wykonanych przez 

uczniów klas I – VI szkoły podstawowej)  na temat: „Woda, zdrowie, edukacja”,  nawiązującą 

do obszarów działalności UNICEF.  

4. Efekty realizacji kampanii.  

 

Podczas Gali zebrane zostały środki finansowe  przeznaczone na zakup artykułów 

pomocy humanitarnej UNICEF. Poszerzono wiedzę młodzieży na temat problemów,  

z którymi borykają się najbiedniejsze rejony świata oraz uwrażliwiono uczniów na potrzeby 

innych ludzi. Podkreślono także rolę tolerancji wobec różnic kulturowych. 

Przedsięwzięcie dało również uczniom możliwość zaprezentowania ich umiejętności  

i zdolności, poszerzyło ich horyzonty myślowe i skłoniło do globalnego postrzegania świata. 

Stało się również okazją do integracji w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców. Zajęcia 

pokazały, że uczniowie potrafią zaplanować pracę i wykonać ją samodzielnie w określonym 

czasie.  

5. Uwagi o problemach i trudnościach.  

Dzięki ciekawym materiałom przygotowanym przez UNICEF oraz współpracy 

uczniów  i nauczycieli realizacja poszczególnych etapów przebiegła bezproblemowo.  

6. Co dalej?  

Otrzymane materiały spotkały się z pozytywnym odbiorem przez uczniów i będą 

wykorzystywane do pracy z kolejnymi rocznikami. Chcemy również wziąć udział  

w następnych, organizowanych przez UNICEF, akcjach pomocowych.  

 

Kontakt do szkoły: 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich ul. Nowa 16, 66-431 Santok 

splw@poczta.fm 

tel. 95 720 88 20 

Kontakt do autora: 

Magdalena Ring:  magdalena.ring@wp.pl 

 


