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Plan pracy Koła Misyjnego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 

im. Adama Chętnika w Ostrołęce 

rok szkolny 2020/2021 

 

L.p. Temat 

spotkania 

Cele zajęć Metody i formy 

zajęć 

Materiały i środki 

dydaktyczne 

1. Misyjność 

naszej wiary 

Uczeń/Uczennica wie, 

że wiara jest albo 

misyjna, albo nie jest 

wiarą.  

 

Uczeń/Uczennica po-

znaje, że wiara nie 

jest czymś tylko dla 

niego samego/niej 

samej, że musi być 

przekazywa-na, 

oferowana, przede 

wszystkim poprzez 

słowo i świadectwo. 

pokaz, wykład, 

lektura 

 

 

 

samodzielna praca 

uczniów, 

pogadanka, udział 

w konkursie 

plastycznym 

strony internetowe 

poświęcone misjom, 

dokumenty Stolicy 

Apostolskiej i pisma 

papieży o misjach 

Pismo Święte, 

materiały źródłowe 

dotyczące przekazy-

wania i dzielenia się 

wiarą, warsztat 

plastyczny 

2. Duch misyjny Uczeń/Uczennica wie, 

że być misjonarzem/ 

misjonarką, to być 

świadkiem Jezusa 

Chrystusa.  

Uczeń/Uczennica ufa 

całkowicie w moc 

słowa Chrystusa i daje 

się prowadzić 

Duchowi Świętemu. 

Charakteryzuje się 

pogadanka, 

dyskusja, praca z 

Pismem Świętym 

 

 

samodzielna praca 

uczniów nad sobą, 

praca z Pismem 

Świętym 

Pismo Święte, 

materiały źródłowe 

dotyczące bycia 

świadkiem Jezusa 

Chrystusa 

Pismo Święte, 

modlitewniki 

misyjne 
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postawą i 

duchowością misyjną. 

3. Beatyfikacja 

Służebnicy 

Bożej Pauliny 

Jaricot, 

założycielki 

Dzieła 

Rozkrzewiania 

Wiary oraz 

Żywego 

Różańca 

Uczeń/Uczennica po-

znaje życie, misję, 

działalność oraz osobę 

Służebnicy Bożej 

Pauliny Jaricot  

lektura życiorysu i 

biografii 

Służebnicy Bożej 

Pauliny Jaricot, 

modlitwa 

różańcowa za 

misje 

życiorys i biografia 

Służebnicy Bożej 

Pauliny Jaricot, 

strony internetowe 

poświęcone Jej 

dziełom, różańce 

4. Papieskie Dzieło 

Misyjne Dzieci 

Uczeń/Uczennica po-

znaje Papieskie 

Dzieło Misyjne 

Dzieci, włącza się w 

akcję Kolędników 

Misyjnych. 

uczestniczenie w 

mediach 

społecznościowych 

w cyklu spotkań 

„Ekowtorki z 

PDMD”, Eko-

modlitwa, lektura 

Laudato Si’ 

Laudato Si’, strony 

internetowe 

poświęcone PDMD i 

Kolędnikom 

Misyjnym 

5. Światowy Dzień 

Misyjny 

Uczeń/Uczennica bu-

dzi w sobie 

odpowiedzialność mi-

syjną i włącza się w 

swojej parafii w 

modlitwy i pomoc 

materialną dla braci i 

sióstr na terytoriach 

misyjnych.  

projekt, praktyczne 

działania na rzecz 

misji 

materiały misyjne na 

Niedzielę Misyjną 18 

października 2020 r. i 

Miesiąc Misyjny, 

Pismo Święte, 

modlitewniki 

misyjne, różańce 

6. AdoMiS 

(Adoptuj 

Misyjnych 

Seminarzystów) 

Uczeń/Uczennica wie 

i włącza się w projekt 

rozbudzania powołań 

i wspierania ich 

projekt, praktyczne 

działania na rzecz 

misji 

strony internetowe 

poświęcone AdoMiS, 

materiały misyjne o 

AdoMiS 
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formacji w krajach 

misyjnych. 

7. Polscy 

misjonarze i 

polskie 

misjonarki na 

misjach 

Uczeń/Uczennica 

wyjaśnia, co znaczą 

słowa „misjonarz”, 

„misjonarka”, wie, 

czym się zajmują, 

wymienia miejsca 

pracy polskich 

misjonarzy i 

misjonarek, poznaje 

prace misjonarzy i 

misjonarek na 

różnych 

kontynentach. 

ćwiczenia, praca z 

mapą, poznanie 

krajów, w których 

posługują polscy 

misjonarze i 

polskie misjonarki, 

poznanie zakonów 

misyjnych, 

przybliżenie 

kultury wszystkich 

kontynentów 

mapa polityczna 

świata, materiały 

źródłowe dotyczące 

działalności polskich 

misjonarzy i 

misjonarek na 

świecie,  tabela 

różnic pomiędzy 

misjonarzem 

świeckim a 

kapłanem, 

zakonnikiem 

8. Jak możemy 

pomóc misjom? 

Uczeń/Uczennica 

określa rolę różańca 

misyjnego w 

kształtowaniu 

misyjnej postawy 

pamięci i współczucia 

dla całego świata, 

wyjaśnia 

przedsięwzięcia 

wolontariatu 

misyjnego, zasadność 

i cel przeżywania 

Dnia, Tygodnia i 

Miesiąca Misyjnego.  

budowanie mapy 

myśli: Jak pomóc 

misjom?, 

zaangażowanie w 

pomoc misjom, 

pozyskiwanie 

środków na misje 

mapa myśli, plakaty 

misyjne, różańce, 

materiały o misjach 

9. Orszak Trzech 

Króli w 

Ostrołęce 

Uczeń//Uczennica ma 

świadomość i włącza 

się w misyjną 

działalność Kościoła.  

zaangażowanie w 

organizację 

Orszaku Trzech 

Króli w Ostrołęce  

plakaty i stroje 

misyjne, materiały o 

Orszaku Trzech Króli 

w Ostrołęce 
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10. Polscy 

misjonarze 

męczennicy, 

którzy ponieśli 

śmierć dla 

Jezusa 

Uczeń/Uczennica 

określa ryzyko 

wyjazdu na misje, 

charakteryzuje 

działalność misyjną 

św. Pawła Apostoła, 

poznaje polskich 

misjonarzy 

męczenników. 

lektura życiorysu i 

biografii polskich 

misjonarzy 

męczenników, 

praca z Pismem 

Świętym 

życiorys i biografia 

polskich misjonarzy 

męczenników, wykaz 

statystyczny miejsc 

ich śmierci, Pismo 

Święte, życiorys i 

biografia św. Pawła 

Apostoła 

11. Ameryka 

Południowa – 

sytuacja dzieci 

Uczeń/Uczennica 

wyjaśnia specyfikę 

modelu rodzin 

wielodzietnych 

charakterystycznych 

dla Ameryki 

Południowej, zna 

pojęcia „slumsy” i 

„margines społeczny”, 

zna problematykę 

głodu, cierpienia, 

przymusowego 

wcielania dzieci do 

armii 

prezentacja 

poszczególnych 

problemów i dróg 

wyjścia z nich 

strony internetowe, 

artykuły prasowe 

12. Ameryka 

Południowa – 

problem walki z 

kartelami 

narkotykowymi 

Uczeń/Uczennica 

określa specyfikę 

Ameryki Południowej 

jako regionu 

geopolitycznego, zna 

problem karteli 

narkotykowych w tym 

regionie świata. 

wykład z historii 

Ameryki 

Południowej, 

postawienie 

pytania: Co 

wpływa na jej 

obecną sytuację?, 

prezentacja o 

kartelach 

narkotykowych  

materiały źródłowe o 

historii Ameryki 

Południowej, 

prezentacje, 

materiały opisujące 

sytuację, w jakiej 

znaleźli się rodowici 

Amerykanie 
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13. Afryka – AIDS, 

zwiastun śmierci 

Uczeń/Uczennica 

wymienia sposoby, 

jakimi można zarazić 

się wirusem HIV, zna 

czynniki, które 

przyczyniły się do 

eskalacji tego 

problemu w Afryce, 

omawia programy 

pomocy dla osób 

zakażonych AIDS, 

zna dzieło misjonarzy 

i misjonarek, którzy 

zajmują się tym 

problemem. 

wykład o AIDS i 

HIV, analiza 

materiałów, 

dyskusja na 

tematy: Jak można 

pomagać chorym?, 

Co mogą zrobić 

misjonarze i 

misjonarki w 

kontekście tego 

problemu? 

materiały i strony 

internetowe o AIDS 

14. Pomoc Afryce – 

blaski i cienie 

Uczeń/Uczennica zna 

historię pomocy 

humanitarnej dla 

Afryki, wymienia 

główne instytucje 

zajmujące się 

organizacją pomocy 

krajom rozwijającym 

się, analizuje 

programy pomocy w 

kontekście ich 

praktycznej realizacji. 

rozpatrywanie 

wniosków pomocy 

humanitarnej jako 

metoda pracy 

grupowej, 

prezentacja, 

pogadanka 

przykładowe wnioski 

pomocy 

humanitarnej do 

rozpatrzenia, 

programy pomocy 

humanitarnej, 

informacje o Adopcji 

Serca 

15. Jak wyjechać na 

misje? 

Uczeń/Uczennica 

wymienia warunki 

przyjęcia do Centrum 

Formacji Misyjnej, 

zna wymagania i 

procedury związane z 

akcja promocyjna, 

praca w grupach 

nad tekstami o 

wybranych 

zgromadzeniach 

zakonno-

plakaty i materiały 

informacyjne, 

opracowane 

materiały dotyczące 

Centrum Formacji 

Misyjnej oraz 
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wyjazdem na misje, 

poznaje reguły 

zgromadzeń 

misyjnych i miejsca 

ich pracy. 

misyjnych zgromadzeń 

zakonno-misyjnych  

16. Świeccy na 

misjach. 

Salezjański 

wolontariat 

misyjny 

Uczeń/Uczennica zna 

specyfikę pracy osób 

świeckich na misjach, 

wymienia instytucje w 

Polsce, które w 

ramach wolontariatu 

wysyłają 

wolontariuszy na 

misje. 

praca nad tekstami, 

dyskusja na temat 

zalet i wad pracy w 

wolontariacie 

strony internetowe o 

Salezjańskim 

wolontariacie 

misyjnym, krótki 

opis organizacji 

wysyłających na 

misje, materiały 

dotyczące warunków 

wyjazdu na misje 

 

Opiekun Koła Misyjnego            Wice-opiekun Koła Misyjnego 

 

    ks. Marek Spiżewski                          Bogusław Zych 


