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Edukacja Globalna. Liderzy "Edukacja globalna. Liderzy
edukacji na rzecz rozwoju II" 2018/2019.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie współpracuje z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz MSZ przy realizacji Projektu 49/2018-2019/M nt.
Edukacja Globalna. Liderzy "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II"
2018/2019.
Projek trealizaowany jest w szkołach zgodnie z podstawą programową
oraz założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020" .
Działania sa prowadzone w 16 regionach - koordynowane przez Trenerów edukacji globalnej
na podstawie zawartych porozumień o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a
regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi Ośrodka
Rozwoju Edukacji.
W ramach projektu szkolni liderzy edukacji globalnej i edukacji na rzecz rozwoju
współpracują w ogólnopolskiej sieci.

Więcej:
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Szkoly-Liderow-EdukacjiGlobalnej

Nasze działania w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:
Link do galerii zdjęć:
1. https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/konferencja-regionalna-edukacja-narzecz-zrownowazonego-rozwoju-edukacja-globalna-w-podstawieprogramowej-innowacyjne-programy-dzialan-wymiana-mysli-i-dobrychpraktyk-szkolnych/#gallery_fancybox_3184-1
2. https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/edukacja-na-rzecz-zrownowazonegorozwoju-nowym-wyzwaniem-dla-szkol-warsztaty-dla-szkolnych-lideroweg/#gallery_fancybox_3228-1
3. https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/miedzypowiatowa-grywalizacja-jakometoda-pracy-w-realizacji-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnegozastosowanie-w-edukacji-na-rzecz-rozwoju/#gallery_fancybox_3166-1

TEG 2018/2019
 http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Tydzien-EdukacjiGlobalnej-2018
 http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view
=category&layout=blog&id=54&Itemid=95
 http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/MiedzypowiatowaGrywalizacja-w-warminsko-mazurskim
 http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/W-Szkole-Podstawowej-wPogorzeli
 http://sp1barczewo.wixsite.com/szkola/edukacja-globalna
 http://spkowaleoleckie.pl/cms/47439/woda_zrodlo_zycia
 Głowna strona projektu EG http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

Rok szkolny 2016/2017-18
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz 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 2012-2015
uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę edukacji globalnej,
wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
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.
Działania projektu - Moduł 1/ 2016
1. Utworzenie sieci 10 szkół edukacji globalnej w regionach. Szkolenie dla
Liderów Edukacji Globalnej.
2. Szkolenia / warsztaty dla zespołów nauczycieli w szkołach Liderów EG.
3. Spotkania z Wolontariuszami w szkołach Liderów EG
4. Konkurs plastyczny dla szkół „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się
po roku 2030” - II edycja ( zgłoszenie prac plastycznych do 18.11.2016r.)
5. Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej - warsztaty dla nauczycieli
klas 0, 1-3/4.
6. Szkolenie e-learning.
7. Grywalizacja w edukacji globalnej.
8. Tydzień Edukacji Globalnej 2016 pod hasłem „Razem dla Pokoju” (14-20
listopada 2016 r.)
Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły
Liderów Edukacji Globalnej na stronie internetowej projektu.
Kontakt w sprawie udziału w projekcie - Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku - tel. 87 621 78 13
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