Tydzień Edukacji Globalnej 2014
W dniach 17-23 listopada 2014 roku po
raz pierwszy obchodziliśmy w Zespole Szkół
w Choroszczy Tydzień Edukacji Globalnej.
Jest to coroczna, międzynarodowa akcja
edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi
społeczeństw europejskich na konieczność
prowadzenia edukacji o sprawach globalnych
poprzez intensywne, systematyczne działania
skierowane do konkretnych społeczności
lokalnych.

Głównymi
celami Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie ludzi
z wyzwaniami i problemami współczesnego świata oraz kształtowanie wśród młodzieży
postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz
umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.
Ważnym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest również uświadomienie
młodzieży współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych
obszarów świata,
pokazanie problemów
wspólnych dla całej ludzkości i zachęcenie do
szukania konkretnych rozwiązań.
Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia
Edukacji Globalnej odbyła się pod patronatem
Europejskiego
Centrum
na
Rzecz
Współzależności i Solidarności Światowej
Centrum Północ - Południe przy Radzie Europy
pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”.
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w
naszej szkole podjęliśmy wiele działań, które miały
na celu zainteresowanie uczniów edukacją
globalną, poszerzenie wiedzy na temat problemów
współczesnego świata na przykładzie państw
afrykańskich, kształtowania odpowiedzialności
za otaczający świat. Zorganizowaliśmy wystawę
prac gimnazjalistów wykonanych podczas projektu
uczniowskiego ,,Życie codzienne mieszkańców
Afryki”.
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Na lekcjach godzin wychowawczych realizowaliśmy dwa tematy: „Co to jest
edukacja globalna” i ,,Czy możliwy jest świat bez głodu?”. Wychowawcy wszystkich klas
otrzymali prezentację przygotowaną w ramach projektu na temat edukacji globalnej oraz
scenariusz zajęć. Po tych lekcjach uczniowie wiedzą, czym zajmuje się edukacja globalna,
znają przyczyny i sposoby walki z głodem oraz potrafią opisać sytuację demograficznożywnościową świata. Podsumowaniem lekcji była projekcja filmu ,, Ciężarówką przez
Afrykę”.

We wtorek 18 listopada 2014r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z panią
Barbarą Siemionkowicz, wolontariuszką, która spędziła rok w Lusace, stolicy Zambii.
Pokazała nam zdjęcia ze swojego pobytu w Afryce oraz przybliżyła warunki życia i pracy
wśród mieszkańców Lusaki.

W środę 19 listopada 2014r. włączyliśmy się kampanię Polskiej Akcji
Humanitarnej „Świat bez głodu”. W naszej szkole odbył się kiermasz ciast
zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Joanny Gaweł, podczas
którego zebraliśmy 432 zł.. Dochód ze sprzedaży wypieków został przekazany Polskiej
Akcji Humanitarnej na projekty żywnościowe w Syrii.

Wsparliśmy też podczas lekcji informatyki akcję „Pajacyk”, która jest programem
dożywiania dzieci w szkołach, prowadzonej od 1998 roku przez Polską Akcję
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Humanitarną. Projekt ten zajmuje się wspieraniem dzieci, którym z różnych powodów
obiadów nie finansuje opieka społeczna. Dla realizacji programu stworzona została
witryna internetowa Polska Strona Głodu. Wchodząc tę na stronę internetową i klikając
w brzuszek Pajacyka, ofiarowuje się dzieciom ciepły posiłek, sponsorowany przez
reklamodawców. Według informacji Polskiej Akcji Humanitarnej wystarczą 4 zł, żeby
zapewnić dziecku jeden ciepły posiłek.
W piątek 21 listopada 2014r. uczniowie z klasy II a, II d i III d pod kierunkiem
nauczycieli przygotowali apel podsumowujący Tydzień Edukacji Globalnej z oprawą
muzyczną oraz prezentacją multimedialną pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe”.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowaliśmy również dwa
konkursy: plastyczny - na plakat pod hasłem ,,Świat bez głodu” oraz multimedialny ,,Poznaj różnorodność Afryki”. W konkursie plastycznym laureatami zostali:
 I miejsce - Dominika Morozewicz III d,
 II miejsce - Patryk Ambroziak III liceum,
 III miejsce - Martyna Pasyńczuk i Magda Hryniewicka III b,
 wyróżnienie : Jolanta Sakowicz III d oraz Iwona Skorulska i Barbara Dąbrowska
III a.
W konkursie multimedialnym zwycięzcami zostali: Gabriela Matowicka, Magda
Markowska, Dominika Rogalska z klasy III a oraz Krzysztof Mieńko z klasy II liceum,
 II miejsce zajęli: Zuzanna Siemieniuk i Gabriela Jurgielaniec klasa II d oraz
Michał Łotowski i Adrian Bielski z II liceum,
 III miejsce uzyskali: Agnieszka Malinowska i Klaudia Gąsowską II a oraz Bartek
Ostrowski z klasy III b
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tegorocznym Tygodniu Edukacji
Globalnej. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki globalnej oraz zapraszamy do
włączenia się w przyszłoroczne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.
Beata Gawryluk
Barbara Joka
Ewa Zalewska
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