
„Tydzień Edukacji Globalnej”

W tym roku ponownie włączyliśmy się w realizację idei Tygodnia Edukacji Globalnej w 

naszej szkole.  Temat przewodni tegorocznej edycji to: Żywność dla wszystkich!  Już po 

raz drugi młodzież naszej szkoły miała możliwość  uczestniczenia w zajęciach, podczas 

których  uczniowie  zdobywali  wiedzę  o  współczesnym  świecie,  odkrywali  kulturę  i 

tradycje  z  różnych  zakątków  świata,  dostrzegali  potrzeby  innych  narodów,  a  przede 

poznawali problemu głodu i niedożywienia na świecie. 

Idea TEG-u

Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego 

świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących 

różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się 

z różnych kultur.  Inicjatywy Tygodnia  mają  przyczynić  się  do pobudzenia aktywności 

młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości 

zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania. 

Najważniejszym  wyzwaniem  Tygodnia  Edukacji  Globalnej  jest  uświadomienie  Nam 

mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej 

rozwiniętych  obszarów globu,  pokazywanie  problemów wspólnych  dla  całej  ludzkości 

i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań.

Co się działo? 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej obchodzonego w tym roku w dniach od 16 do 22 

listopada  w naszej  szkole  została  przeprowadzona  akcja  informacyjna,  podjęto  szereg 



działań  mających  przybliżyć  uczniom  problemy,  z  jakimi  boryka  się  ludność  świata. 

Przeprowadzono wiele spotkań i  zajęć,  na których poruszano problemy współczesnego 

świata i sposoby ich rozwiązywania. Nasze działania zaczęliśmy od haseł rozklejonych po 

całej szkole, miały one na celu uświadomić młodzieży, że są inne ważniejsze sprawy, że 

inni  maja  o  wiele  większe  problemy.  Na  korytarzach  porozwieszano  ulotki  i  plakaty, 

przygotowano gazetki  o  tematyce ubóstwa,  głodujących i  biednych dzieci  oraz  tablicę 

informacją o edukacji globalnej i idei Tygodnia Edukacji Globalnej. Przez cały tydzień 

trwania  akcji  prowadzony  był  szkolny  serwis  informacyjny.  Każdego  dnia  przez 

radiowęzeł przekazywane były wiadomości o problemach Globalnego Południa np: My i 

reszta  świata,  Co  zawdzięczamy  krajom  Południa,  Dziecięcy  świat  znad  równika  - 

utracone  dzieciństwo  oraz  Co  kryją  oczy  afrykańskiego  dziecka.  W  ramach  lekcji 

geografii we wszystkich klasach została przeprowadzona lekcja tematyczna pt. Żywność 

dla wszystkich oraz zostali zapoznani z tematyką Milenijnych Celów Rozwoju. Młodzież 

próbowała  poszukać  odpowiedzi  na  pytanie:  Co  nas  łączy  z  mieszkańcami  krajów 

globalnego  Południa,  większością  ludności  świata?   Jak  możemy  przyczynić  się  do 

zmniejszenia ubóstwa na świecie i bardziej zrównoważonego rozwoju wszystkich państw?

We  wtorek  przez  cały  dzień  na  przerwach  odbywał  się  pokaz  klipów  muzycznych 

ukazujące problemy Globalnego Południa. W środę 18 listopada klasa: I cTZ i I aZSZ 

uczestniczyła w spotkaniu z panią Teresą Stępień  wolontariuszką pracującą w Republice 

Środkowej  Afryki,  która  opowiadała  o  swoich  podróżach  i  doświadczeniach  w  pracy 

w Afryce.  W Sali 103 eksponowane były materiały edukacyjne i promocyjne z kampanii 

oraz  ulotki  informacyjne -Polska Pomoc,  które  były przeznaczone  dla  uczniów.  Nasza 

kampania   informacyjna  o  problemach  Globalnego  Południa  nie  zakończyła  się  22 

listopada, była kontynuowana w kolejnym tygodniu. 24 listopada we wtorek uczniowie 

naszej  szkoły  odbyli  niesamowitą,  pełna  wrażeń  i  przygód  podróż  do  Maroka.  Na 

bezdroża  tego  egzotycznego  kraju  zabrał  nas  podróżnik  Grzegorzem  Hachura.  Dzięki 

niemu na 90 minut  przenieśliśmy się na inny kontynent  do innego świata .  Mogliśmy 

poczuć atmosferę tętniących życiem ulic Marrakeszu , odwiedzić Meczet Hassana II - w 

Casablance, "zapuścić" się w głąb kraju by poznać prawdziwe życie Marokańczyków. 



Wkład uczniów w działania Tygodnia Edukacji Globalnej był znaczący. Bardzo chętnie 

brali  oni  udział  w  zajęcia,  prelekcjach  i  pokazach,  wykonywali  gazetki  informacyjne, 

prezentacje multimedialne. Podjęte działania pozwoliły zwiększyć świadomość uczniów 

na  temat  problemów globalnych i  wzajemnych,  zależności  we współczesnym świecie. 

Młodzież mogła, chociaż przez chwilę zastanowić się nad problemami, z jakimi borykają 

się ludzie mieszkający w krajach rozwijających się.


