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Projekt 
Edukacja globalna. Liderzy edukacji na 
rzecz rozwoju 

 

MZSzOI - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich 
Olimpijczyków nr 14 w Krośnie 

Opis projektu  Data realizacji: rok szkolny 2016/2017 

Autorzy projektu:  

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji (organizator) 

PCEN – Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (instytucja 
partnerska) 

MZSzOI – zespół nauczycieli realizujących projekt 

Cel projektu: 

- poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia edukacji globalnej, 

- rozwijanie kompetencji społecznych, poczucia odpowiedzialności za 
globalne efekty podejmowanych działań, odpowiedzialności za 
pokojowy i zrównoważony rozwój świata, 

- budowanie u uczniów pozytywnych postaw, wartości, 
zainteresowania działaniami globalnymi, 

- kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania i chęci 
podejmowania się pracy oraz niesienia pomocy na rzecz światowych 
problemów i wyzwań.  

Przebieg realizacji projektu: 

W ramach programu edukacji globalnej zostało przeprowadzonych  
w naszej szkole wiele działań. W trakcie pierwszego i drugiego 
semestru nauczyciele przeprowadzili szereg zajęć poświęconych 
założeniom edukacji globalnej. W ramach programu uczniowie brali 
udział w zajęciach i wydarzeniach, nauczyciele uczestniczyli  
w warsztatach i spotkaniach konsultacyjnych.  

Jednym z wiodących zadań programu była organizacja Tygodnia 
Edukacji Globalnej. W dniach 14–20 listopada 2016 r. obchodziliśmy 
TEG pod hasłem „Razem dla Pokoju”. Przeprowadzonych zostało wiele 
zadań hołdujących idei tegorocznego TEG. Na początku Tygodnia 
Edukacji Globalnej grupa uczniów przygotowała i nadała przez szkolny 
radiowęzeł audycję poświęconą założeniom tegorocznego TEG, 
wdrażając tym samym do udziału w obchodach całą społeczność 
szkolną. Jednocześnie została przygotowana gazetka ścienna 
prezentująca informacje, ciekawostki i zdjęcia promujące TEG. 
Ponadto, działania związane z Tygodniem „Razem dla Pokoju” 
obejmowały pogadanki w klasach, prezentację książek o tematyce 
globalnej, przedstawienie pt. „Każdy z nas jest wyjątkowy”, warsztaty 
przybliżające tematykę celów zrównoważonego rozwoju wraz  
z wystawą prac plastycznych uczniów. Uczniowie także pogłębili swoją 
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wiedzę rozwiązując szereg quizów, krzyżówek i grając w gry związane  
z tematyką globalną. 

W grudniu odbyło się spotkanie z wolontariuszami salezjańskiego 
wolontariatu misyjnego, którzy opowiedzieli o swojej pracy w Sudanie 
Południowym. Uczestnicy spotkania poznali kulturę, tradycje tego 
najmłodszego państwa, jak również problemy, z jakimi muszą zmierzyć 
się jego mieszkańcy. Wolontariusze przybliżyli naszym uczniom sytuację 
ich rówieśników z Sudanu, opowiadali o szkole. Uczniowie mogli 
obejrzeć rysunki afrykańskich dzieci i przymierzyć afrykańskie stroje.  

Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym pt.  
„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”. 

W ramach programu edukacji globalnej uczniowie przystąpili do 
kampanii „Błękitny Marsz Pokoju”. Po pierwsze zarówno uczniowie 
i nauczyciele okazali swoje poparcie dla kampanii, ubierając się na 
niebiesko w dniu 9 czerwca 2017 r. Szkolny radiowęzeł nadał 
poświęconą temu tematowi audycję. Nauczyciele przeprowadzili  
w klasach pogadanki. Przygotowane zostały gazetki tematyczne  
i wykonane prace plastyczne promujące Błękitny Marsz Pokoju.  

Zastosowane metody edukacyjne: 

- pogadanka 
- dyskusja 
- metoda problemowa 
- przedstawienie 
- spotkanie, warsztaty, konkurs 
- prace plastyczne 
- projekt, plakat 

Liczba uczestników: 

Uczniowie dziesięciu klas aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem 
uczestniczyli w realizacji zadań projektowych. Natomiast odbiorcami 
wszystkich wydarzeń szkolnych związanych z ideami projektu edukacji 
globalnej byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów.  

Rezultaty projektu  

 

Realizacja projektu była ciekawym i angażującym przedsięwzięciem. 
Przede wszystkim, uczniowie biorący udział w zajęciach mogli 
poszerzyć swoją wiedzę o informacje, zagadnienia i ciekawostki 
związane z tematyką globalną. Udział w podejmowanych przez szkołę 
działaniach pozwolił, obok pogłębienia wiedzy, czy poszerzenia 
zainteresowań uczniów, wykształcić u nich poczucie odpowiedzialności 
i chęć zaangażowania w sprawy światowe. Ponadto, projekt pozwolił 
zbudować u dzieci obraz współczesnego świata i pomóc im spojrzeć na 
sprawy, zagadnienia czy problematyczne sytuacje ze zrozumieniem, 
wrażliwością, chęcią wsparcia i niesienia pomocy np. swoim 
rówieśnikom z odległych państw czy kontynentów.      

Kontynuacja projektu jest zależna od otrzymywanych od organizatorów informacji o kolejnej 
edycji projektu. 
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