SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TYGODNIA EDUKACJ GLBALNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU
W roku szkolnym 2018/1019

przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego projektu

„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” .Grupa projektowa (łącznie
z liderem) składała się z 12 nauczycieli reprezentujących różne etapy edukacji i różne
przedmioty. W dniach od 19 do 25 listopada po raz kolejny zorganizowaliśmy
i przeprowadziliśmy w naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku przebiegał on
pod

hasłem

„Odpowiedzmy

na

wyzwania

zmieniającego

się

świata”.

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:


odbyły się spotkania zespołu projektowego z liderem (ustalenie m.in.: harmonogramu
i zakresu działań, metod i form pracy, osób odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań, sposobów ewaluacji, podsumowania działań)



przybliżenie uczniom celów zrównoważonego rozwoju



pogadanki

dotyczące założeń edukacji

globalnej i tegorocznej tematyki TEG

z dziećmi młodszymi a także uczniami klas IV- VIII


przeprowadzenie 18 lekcji w klasach I – VIII oraz zajęć świetlicowych o tematyce
globalnej



wywieszenie gazetek na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych związane
z założeniami edukacji globalnej, zmianami klimatu, poszanowaniem jedzenia oraz
prawidłowym odżywianiem się, oszczędzaniem wody i energii



zorganizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej „Pomagamy dzieciom
w Afryce” w ramach której zostały zebrane artykuły chemii gospodarczej, środki
czystości. oraz przybory szkolne dla dzieci z ubogich krajów, wspomagając w ten
sposób działalność misji afrykańskich (19 – 25.11.2018)



przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod hasłem „Świat znany i nieznany” dla
uczniów klasy VI c i VI d. Dotyczyły one Afryki oraz problemu ubóstwa i głodu na
świecie. Przeprowadziła je pani Hanna Habera – trener edukacji globalnej, konsultant
MSCDN w Radomiu. ( 20.11 2018r)
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klasy czwarte wzięły udział w spotkaniu „W trosce o drugiego człowieka”
z pracownikami MOPS w Zwoleniu panią Joannę Kubkowską i panią Annę Kusyk
w celu zapoznania się z formami pomocy , pracą i zakresem działań ośrodka



rozpoczęcie, zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z MOPS w Zwoleniu
akcji charytatywnej „Pomagamy ludziom starszym, chorym i samotnym”, wykonanie
stroików, kart świątecznych od całej społeczności naszej szkoły oraz paczek
z produktami spożywczymi, słodyczami i owocami. W akcję, jak co roku,
zaangażowała się również pani Aneta Makuch



prywatny przedsiębiorca, która ofiarowała świąteczne, piernikowe choinki



wykonanie ekologicznych książeczek „Co możemy zrobić dla Ziemi”(uczniowie klasy
IV)



wykonanie przez uczniów klas I i IV plakatów pod hasłem : „W jaki sposób możemy
pomóc Ziemi” oraz „Jak możemy pomagać innym”



głośne czytanie książek i bajek o tematyce globalnej (klasy młodsze i zajęcia
świetlicowe)



oglądanie filmów edukacyjnych o tematyce globalnej np.: „Lilka i piknik”, „Skąd się
bierze ubiór”, „Skąd pochodzi imbir?”, „Przygody kropelki”, „Szkoła z blachy”



przeprowadzenie zajęć w klasach młodszych oraz na świetlicy szkolnej w oparciu
o bajki „Przygody Zooga” oraz „ Tosia odkrywa czekoladę”



sesje plakatowe dotyczące oszczędzania żywności, energii i wody



zrobienie lapbooków przez uczniów klasy Id dotyczących pochodzenia różnorodnych
przypraw



wykonanie albumów dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą (kl. IV),
alternatywnych źródeł energii(kl. V),biedy i ubóstwa na świecie (uczniowie kl. VI)
oraz referatów nt. globalnych wyzwań XXI wieku i zmian klimatu (kl. VII i VIII)



tworzenie prezentacji multimedialnych nt.: „Jak mądrze pomagać ”, „Przyczyny biedy
i głodu na

świecie” ,”Organizacje niosące pomoc ludziom chorym ,biednym” „

Przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu”( uczniowie klas IV – VIII)


popularyzowanie zasad zdrowego odżywiania się wśród, uczniów



udział w akcji SU : „Dzień życzliwości w naszej szkole”
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Powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Akcje i przedsięwzięcia
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, nauczycieli
jak i rodziców. Były one różnorodne i ciekawe.

Lider edukacji globalnej
Teresa Grzybowska
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