
 

 

 

 

Poznań, 24.09.2018 

 

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do projektu „Świat się zmienia – a co z nami?”, który 
zainaugurowaliśmy w piątek 21 września Biegiem dla Pokoju. 

Głównym celem projektu jest popularyzacja zagadnień Edukacji Globalnej, z naciskiem na tematykę 
praw człowieka, pokoju oraz wojny, w tym migracji przymusowych, a także promowanie refleksyjnych 
postaw w społecznościach lokalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Beneficjentami działań 
będą zarówno dzieci, młodzież, jak i kadra pracująca z młodzieżą, w tym także pracownicy Policji. 
 
Zapraszamy do udziału w następujących działaniach: 

1) Szkoleniu dla kadry nauczycielskiej oraz delegowanych pracowników/c prewencji Komend 

Powiatowych Policji, obejmie ono tematy z zakresu edukacji globalnej, ale też metody ich 

wprowadzania (obszar metodyczny: praca warsztatowa, organizacja Żywej Biblioteki). 

Szkolenie potwierdzone zostanie certyfikatem (październik).  

2) „Ja o świecie, ja w świecie” - warsztaty dla dzieci i młodzieży w formie 1,5 godzinnych zajęć 
(dwie godziny lekcyjne), w czasie dogodnym dla Państwa szkoły. Treść i forma dostosowane 
są do wieku dzieci i młodzieży (październik – listopad)  

3) Tygodniu Edukacji Globalnej – działania przeprowadzone przez nauczycieli i nauczycielki przy 
wsparciu wolontariuszy i wolontariuszek oraz trenerek naszego Stowarzyszenia. 
W czterech różnych szkołach wybrane klasy wezmą udział w dwugodzinnych zajęciach 
połączonych z Żywą Biblioteką rozmawiając z zaproszonymi na to wydarzenie osobami (19-23 
listopada). 

4) Projekt zakończy się spotkaniem podsumowującym (23 listopada).  
 
W trakcie trwania projektu będą też prowadzone badania ankietowe dotyczące edukacji globalnej.  
 
Udział w szkoleniach oraz warsztatach jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagraniczny RP. 

Serdecznie zapraszamy! 

Agnieszka Szczepanik 

Marta Kluszczyńska 

 

Kontakt: Agnieszka Szczepanik 600 281 357 

  agnieszka@jedenswiat.org.pl 

Link do zgłoszenia: formularz 

https://drive.google.com/open?id=1cpVJ0AAU7S-

9QIS_AahUhrQkislD3vJ3wV1NXOA7_JE 

 

 

mailto:agnieszka@jedenswiat.org.pl
https://drive.google.com/open?id=1cpVJ0AAU7S-9QIS_AahUhrQkislD3vJ3wV1NXOA7_JE
https://drive.google.com/open?id=1cpVJ0AAU7S-9QIS_AahUhrQkislD3vJ3wV1NXOA7_JE
https://drive.google.com/open?id=1cpVJ0AAU7S-9QIS_AahUhrQkislD3vJ3wV1NXOA7_JE


 

 

 

 

Planowany harmonogram działań: 

 

Czas Działanie 

21 września Promocja i Bieg Pokoju w kilku miejscowościach 
 

25 października 
(Poznań) 

Szkolenie dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą 
Jednodniowe szkolenie obejmować będzie tematy związane z 
najważniejszymi obszarami tematycznymi edukacji globalnej w nawiązaniu do 
podstawy programowej (migracje, konflikty i pokój, stosunki międzykulturowe, 
prawa człowieka, działania antydyskryminacyjne) oraz metodami ich 
wprowadzania (praca warsztatowa, organizacja wydarzeń – przeprowadzenie 
Żywej Biblioteki, elementy edukacji pozaformalnej). Celem warsztatów będzie 
poszerzenie kompetencji i wiedzy osób zajmujących się edukacją oraz 
wsparcie ich pracy dydaktycznej, zarówno długoterminowej jak i akcyjnej, 
związanej z Tygodniem Edukacji Globalnej. 

Październik – 
listopad 

„Ja w świecie, ja o świecie” - warsztaty w wybranych miejscowościach  
Warsztaty wprowadzą dzieci i młodzież w tematykę pokoju, praw człowieka, 
migracji przymusowych, co da im nową wiedzę, perspektywę, pomoże 
sformułować pytania o rzeczywistość i nasz wpływ na nią.  
Warsztaty będą 2-godzinne i w każdej instytucji mogą być poprowadzone dwa 
takie zajęcia. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć w języku angielskim. 
W przypadku młodszych dzieci zajęcia będą krótsze. 

19-23 listopada  Tydzień Edukacji Globalnej 
Osoby biorące udział w warsztatach będą miały szansę włączyć się w 
działania w ramach międzynarodowego Tygodnia Edukacji Globalnej (19-23 
listopada): może to być przeprowadzenie zajęć tematycznych, przygotowanie 
spotkania, wystawy, projekcja filmu lub inna dowolna aktywność, która 
odbędzie się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Choć osobami 
odpowiedzialnymi za formę i realizację wydarzeń będą nauczycielki i 
nauczyciele, mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony trenerek: materiały 
oraz konsultacje. Zachęcamy też do włączenia w tworzenie wydarzeń dzieci 
oraz młodzież. 
W wybranych szkołach trenerka z „Jednego Świata” przeprowadzi 
dwugodzinne zajęcia połączone z Żywą Biblioteką rozmawiając z 
zaproszonymi na to wydarzenie osobami. 

23 listopad (Poznań) Podsumowanie działań i ankieta końcowa 
Po zakończeniu cyklu warsztatów i Tygodniu Edukacji Globalnej chcemy 
umożliwić wszystkim uczestniczkom i uczestnikom podsumowanie naszych 
wspólnych działań oraz porównanie własnych doświadczeń i wniosków z 
innymi. W tym celu zaprosimy wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach 
na spotkanie, które odbędzie się w Poznaniu pod koniec listopada. 

 

 



 

 

 

Czym jest edukacja globalna? 

Edukacja globalna buduje wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz 

odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz. 

Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na 

świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne po konflikty 

i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie 

zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami. 

Przedmiotem edukacji globalnej są współzależności globalne – powiązania między ludźmi, zjawiskami  

i systemami na całym świecie. Mogą one dotyczyć sfery kultury, środowiska, gospodarki, społeczeństw, 

polityki czy technologii.  

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem 

międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI), która będzie obchodzić stulecie istnienia 

w 2020 roku. Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi 

poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne.  


