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„Kawałek mojego serduszka dla afrykańskiego maluszka”

Cele ogólne:
- dostrzeganie problemów biedy, głodu i ubóstwa u bliźnich z innego kontynentu;
- kształtowanie wrażliwości;
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi;
- edukacja w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- włącza się w akcję charytatywną;
- pomaga zbierać znaczki na cele misyjne;
- zna znaczenie słowa tolerancja i wciela je w życie.
- zna pojęcia: misje, filatelista.
•

Zbiórka znaczków rozpocznie się wraz z tygodniem misyjnym tj. od 23
października 2011roku.

•

Zbiórka znaczków w szkole odbywać się będzie codziennie przez cały rok.

•

Znaczki wrzucane będą do specjalnego pojemnika znajdującego się na
szkolnym korytarzu.

•

Przed wysyłką znaczki zostaną policzone i posegregowane na polskie
i zagraniczne przez Samorząd Uczniowski.

Co roku ukazują się setki znaczków, wydawanych przez państwo polskie.
Po przeczytaniu listu koperta zwykle wędruje do kosza, ale nie wszyscy zdają sobie
sprawę, że naklejony na niej znaczek może pomóc misjonarzom! Zanim więc wyrzuci
się kolorową pocztówkę lub kopertę warto pomyśleć, iż maleńki znaczek, może
wesprzeć najbiedniejsze regiony Afryki. Znaczki nie powinny być uszkodzone
i odklejane samodzielnie, ale wycięte z półcentymetrowym marginesem – jeśli to
niemożliwe. Zebrane znaczki zostaną sprzedane filatelistom na całym świecie,
a pieniądze z nich pozyskane przekazane na potrzeby misyjne.
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Zebrane znaczki przekazane zostaną do Centrum Misyjnego Archidiecezji
Poznańskiej na adres: Siostry Klawerianki ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań.
Adres e-mail – www.centrummisyjne.pl.

Odpowiedzialni nauczyciele za przeprowadzenie akcji:
mgr Agnieszka Baumann-Borowicz
ks. mgr Henryk Rynkiewicz

Modrze, 23.10.2011r.

/-/ A. Baumann-Borowicz
/-/ ks. H. Rynkiewicz

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor mgr Karolina Kula
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KAŻDY ZNACZEK
WSPIERA MISJE

Może o tym nie wiesz, ale każdy ostemplowany znaczek
z koperty lub z pocztówki
może pomóc twoim braciom i siostrom żyjącym
w krajach misyjnych.
Wystarczy, że go wytniesz i prześlesz na adres:
Centrum Misyjne Archidiecezji Poznańskiej
Siostry Klawerianki
ul. Dmowskiego 130
60-124 Poznań
www.centrummisyjne.pl

I TY MOŻESZ BYĆ
MISJONARZEM!
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