Oferta edukacyjna - zaproszenie do udziału w warsztatach dla
uczniów/uczennic oraz szkoleniach dla kadry nauczycielskiej
Zapraszamy szkoły mieszczące się we Wrześni, Jarocinie oraz Środzie Wielkopolskiej do wzięcia
udziału w warsztatach oferowanych w ramach projektu „Globalna - lokalna - wspólna. Edukacja
globalna w Wielkopolsce” finansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Projekt składa się z dwóch etapów:
1) Warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz
podstawowych (4-6 klasa) z zakresu edukacji globalnej w formie dwóch spotkań: pierwsze
zajęcia odbędą się w maju/czerwcu, drugie - we wrześniu/październiku 2017 roku. Zajęcia
trwają 1,5 godziny (dwie godziny lekcyjne), w czasie dogodnym dla danej szkoły. Treść
i forma dostosowane są do wieku uczniów.
2) Cykl szkoleniowy skierowany do nauczycielek i nauczycieli oraz pracowników organizacji
pozarządowych, przeprowadzony w okresie październik/początek listopada w ramach
cotygodniowych spotkań (w każdej z ww. miejscowości). Obejmie tematy z zakresu edukacji
globalnej, ale też metody ich wprowadzania (obszar metodyczny: praca warsztatowa,
elementy edukacji pozaformalnej, organizacja wydarzeń). Zdobycie wiedzy i umiejętności
z zakresu edukacji globalnej potwierdzone będzie otrzymaniem certyfikatu o ukończeniu
szkolenia.

Udział w szkoleniach oraz warsztatach jest bezpłatny.
Aktualnie przeprowadzamy rekrutację do pierwszego etapu, równocześnie zachęcamy do wzięcia
udziału w całym projekcie.
Na zgłoszenia czekamy do 17 maja 2017 roku. Zachęcamy do kontaktu w wypadku pytań
i wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!
Krystyna Lewińska
Marta Kluszczyńska

Kontakt:
Stowarzyszenie “Jeden Świat”
warsztaty@jedenswiat.org.pl
Krystyna Lewińska 509569456

Planowany harmonogram działań:

Czas

Działanie

Maj-czerwiec,
wrzesień

Warsztaty dla uczniów i uczennic szkół w wybranych miejscowościach
Warsztaty będą miały formę dwustopniową: część pierwsza zostanie
przeprowadzona w maju/czerwcu, natomiast ich kontynuacja będzie miała
miejsce we wrześniu/październiku, po powrocie z wakacji. Warsztaty
wprowadzą uczniów i uczennice w tematykę edukacji globalnej poprzez pracę
nad tematem bliskim ich doświadczeniu - podróży, wprowadzając w tematykę
odpowiedzialnej turystyki. Zapoznamy uczniów z problemem globalnych
nierówności
ekonomicznych
oraz
pułapkami
stereotypowego
i eurocentrycznego postrzegania świata. Jednocześnie warsztaty posłużą jako
prezentacja metod edukacji pozaformalnej dla nauczycielek i nauczycieli,
którzy chcieliby wziąć udział w dalszych warsztatach.

Październiklistopad

Szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników
instytucji kulturalno-oświatowych
Intensywny cykl szkoleniowy zostanie przeprowadzony w październiku i na
początku listopada. Będzie obejmował tematy związane z najważniejszymi
obszarami tematycznymi edukacji globalnej w nawiązaniu do podstawy
programowej (globalne nierówności społeczne, migracje, konflikty i pokój,
handel międzynarodowy i konsumpcja oraz stosunki międzykulturowe,
pogłębienie refleksji nad znaczeniem globalnych procesów geopolitycznych
i ekonomicznych dla jednostki oraz wpływem indywidualnych wyborów na ich
kształtowanie) oraz metodami ich wprowadzania (praca warsztatowa,
organizacja wydarzeń, działania poza terenem szkoły, 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.

Listopad

Wsparcie uczestniczek i uczestników warsztatów w realizacji działań
podczas Tygodnia Edukacji Globalnej
Osoby biorące udział w warsztatach będą miały szansę włączyć się w działania

w ramach międzynarodowego Tygodnia Edukacji Globalnej (20-26 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.

Ostatni tydzień
listopada

Spotkanie podsumowujące warsztaty, wymiana dobrych praktyk
Po zakończeniu cyklu szkoleń 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”
Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem
międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest
promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy
wolontariat oraz programy edukacyjne. Od 2012 r. Stowarzyszenie "Jeden Świat" prowadzi
w Poznaniu Centrum Edukacji Globalnej, w ramach którego współpracuje ze szkołami na wszystkich
etapach edukacyjnych w Poznaniu i Wielkopolsce.

