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 << Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!>> 

21. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 18 – 24 

listopada. Grupa Zagranica – jako organizacja koordynująca – zaprasza do włączenia się w 

obchody TEG, pod hasłem: 

<< Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!>> 

Dla przypomnienia! 

 Czym jest edukacja globalna?   

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego 

społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju 

współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. 

Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących 

transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy 

społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i 

przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i 

świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście 

globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych 

krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na 

rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego 

społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. 

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna) 

W Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej przez przywódców państw 

ONZ w dniu 25 września 2015 r. określono ambitny plan służący poprawie życia ludzi w 

każdym miejscu na świecie. Agenda ta ma uniwersalny, inkluzywny i niepodzielny charakter 

oraz stanowi wezwanie do działania skierowane do wszystkich państw niezależnie od ich 

poziomu rozwoju. 

Podobnie jak pozostałe państwa OECD, Polska poszukuje obecnie sposobów możliwie 

najlepszej realizacji Agendy oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. 

 

Jak można włączyć się w TEG? 

Zorganizujcie pokaz filmu, grę miejską, spotkanie z gościem, wystawę, konkurs plastyczny, 

warsztaty, projekty uczniowskie… Możliwości jest wiele! Zachęcamy, by głównym 

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna/
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna


motywem wydarzeń były działania na rzecz klimatu, a informacje o nich były oznaczone 

hasłem: 

#Klimat  #DlaKlimatu  #OstatniDzwonek  #KryzysKlimatyczny   #AkcjaKlimatyczna 

<< Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!>> 

Nasza szkoła od wielu lat włącza się w działania dotyczące edukacji globalnej realizując 

projekty we współpracy z ORE finansowane przez MSZ. Obecnie jest realizowany: 

 Projekt 49/2018-2019/M realizowany w  szkołach zgodnie z podstawą 

programową oraz  założeniami "Wieloletniego programu współpracy 

rozwojowej na lata 2016-2020"  
 

Opis działao projektowych i szkoły zaangażowane można zobaczyd na stronie: 

http://edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie 

http://edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy 

W tym roku szkolnym w działania w Tygodniu Edukacji Globalnej w naszej szkole włączą 

się aktywnie: 

Wychowawcy świetlicy szkolnej z wychowawcami p. Alicja Gogolik i p. V. Kasprzak 

Biblioteka szkolna 

Klasy: 

4a z wychowawcą p. Magdalena Kamińska 

5b z wychowawcą p. Bożeną Staniszewską 

7a z wychowawcą p. Agnieszką Frasz 

Liderem projektu Edukacja Globalna w naszej szkole jest p. Alicja Gogolik ze świetlicy 

szkolnej, moderatorem realizacji projektu w województwie wielkopolskim p. Urszula 

Romanowska pedagog. 
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