Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
współpracuje
z
Warmińsko-Mazurskim
Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią w Olecku,
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i MSZ przy realizacji VI edycji
Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz
rozwoju".
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 projekt adresowany jest w
szczególności do tych szkół i zespołów nauczycieli, które w latach 20122015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę
edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia
ogólnego.
Jesteśmy jedną z 10 szkół w województwie warmińsko - mazurskim,
biorących udział w projekcie.
Projekt jest dwumodułowy:
•

Moduł 1. październik - grudzień 2016

•

Moduł 2. styczeń-grudzień 2017

Udział szkół w projekcie służy rozwijaniu kluczowych kompetencji
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i
przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie
oraz budowania
odpowiedzialnego
społeczeństwa
obywatelskiego
opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.
Liderem szkolnym tegorocznego projektu jest Anna Korzeń, a
członkami grupa nauczycieli z różnych przedmiotów: Urszula Mikłosz,
Agnieszka Wasilewska, Urszula Walas, Justyna Radaszewska, Iwona
Pierzchała, Anna Czyż, Ewa Zuzga, Joanna Swędrowska, Iwona
Chrzanowska- Piłat, Barbara Zielińska.
Nasze dotychczasowe działania to m.in.:
 Przedstawienie w lokalnym radiu Bayer FM felietonów o tematyce:
"Współzależność
między
krajami
Północy
i Południa",

"Odpowiedzialna
konsumpcja",
"Uchodźcy"
,
"Żywność
modyfikowana genetycznie- zagrożenie czy szansa?".
 Spotkanie edukacyjne z grupą seniorów ukierunkowane na
popularyzację idei Sprawiedliwego Handlu.
 Przeprowadzanie warsztatów i testów sprawdzających wiedzę na
temat Sprawiedliwego Handlu.
 Organizacja konkursów wiedzy o bezpieczeństwie zdrowotnym
żywności.
 Spotkanie z przedszkolakami dot. pochodzenia kakao i czekolady.
 Zorganizowanie akcji „ Wędrówka po wodę”, czyli przemarszu
uczniów nad Jezioro Ełckie w celu symbolicznego nabrania wody z
jeziora. Wyjście poprzedzone było pogadanką na temat problemu
braku dostępu do wody w Azji i Afryce. W trakcie wyjścia uczniowie
rozdawali przechodniom ulotki wydane przez Polską Akcję
Humanitarną „Problem dostępu do wody”.
 Organizacja warsztatów dla uczniów „Kto jest uchodźcą we
współczesnym świecie”.
 Rozpowszechnianie ulotek w szkole zawierających podstawowe
informacje o edukacji globalnej a także ulotek związanych z
tematyką bezpiecznej żywności wydanych przez Światową
Organizację Zdrowia.
 Przygotowanie plakatów w języku angielskim informujących o
odbywającym się w naszej szkole Tygodniu Edukacji Globalnej.
 Organizacja konkursu plastycznego pod nazwą „Działajmy
globalnie!”, na jeden z proponowanych tematów:
1. „Woda – źródło życia!”
2. „Fair Trade – mój pomysł na logo”
3. „Bezpieczna żywność – mój wybór!”
 Organizacja zbiórkek pod hasłem „Nie wyrzucaj! – Daj drugie
życie!!!” Dotyczyły one:
– zbiórki czystych kartek z zeszytów, notesów, bloków z
przeznaczeniem na kartkówki, sprawdziany, ulotki,
– zbiórki starych pojedynczych naczyń stołowych, sztućców,
szklanek, kubków itp. do wykorzystania na pracowniach
gastronomicznych,
– zbiórki bawełnianych, starych materiałów przeznaczonych do
szycia ściereczek kuchennych na pracownie gastronomiczne.
 Organizacja konkursu kulinarnego „Tanio…, ale smacznie”. Głównym
celem konkursu, obok rozwijania umiejętności kulinarnych, było
uświadomienie
uczniom
granicy
absolutnego
ubóstwa,
poszanowanie wartości pieniędzy oraz kształtowanie w uczniach
postaw empatii w odniesieniu do ludności z uboższych krajów.



Działania podjęte w ramach Edukacji Globalnej opisywane są na
bieżąco na fanpage’u https://www.facebook.com/edu.glob.zs6elk/

Szkolny Lider Edukacji Globalnej
Anna Korzeń
Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych
przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej znajdziecie
Państwo na stronie:
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

