„To nasz świat. Uczyńmy go
lepszym!”
Tydzień Edukacji Globalnej 2020
22 edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się od 16 do 20 listopada
2020 r. pod hasłem: „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!” Tegoroczne hasło
odwołuje się do decyzyjności i sprawczości społeczeństwa.

Przypomina, że to my, mieszkańcy Ziemi, kształtujemy nasz wspólny świat. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla
planety i ludzi, kierując się zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”.
Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy
mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji,
które niesie ze sobą globalizacja. Edukacja globalna, na którą składa się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
edukacja międzykulturowa, edukacja na rzecz praw człowieka i edukacja na rzecz pokoju, zwiększa świadomość ludzi
na temat globalnych współzależności, przyczyn głównych problemów, z którymi mierzy się świat oraz wyzwań z nimi
związanych. W konsekwencji wzbudza szacunek dla różnorodności i dostarcza umiejętności prowadzenia dialogu
międzykulturowego, a także zachęca do zaangażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W obchody TEG mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na losach świata, poprzez różne aktywności.
Nam zależy! Jako społeczność szkolna Zespołu Szkół Pallotyńskich w Krakowie (głównie klasy siódme SP ale także
indywidualni uczniowie naszej szkoły z klas 8 SP i LO) bierzemy udział w projekcie nazwanym przez nas „Ratujmy
świat- Jak i dlaczego należy segregować odpady”. Jest on realizowany przy współpracy z Fundacją Eco-Travel i
Zarządem Województwa Małopolskiego. Projekt i towarzyszące mu warsztaty jest złożony z trzech etapów.
Etap 1 - Odpady - Jak i dlaczego należy je segregować?
https://video214.com/play/N9YKURIS1dpvj07yinxpLA/s/dark?fbclid=IwAR2o6sgAhJtT4F_zEnVT6aPFoElbjnHsmoiEqg1jdh9buZO6ksmN1XW8HY
Odpady - Segreguj, Oddawaj, Nie zaśmiecaj!
https://video214.com/play/jVfw4Am4xvMcod8LCCTy0w/s/dark?fbclid=IwAR0E3Y7OkiwQ9LOa1RM5scSrqXkgrtTyYBTG
cYw8GjlsMv8ly-5Q2il2jqw
Etap 2 –Ważne instrukcje jak bezpiecznie sprzątać śmieci
https://video214.com/play/XwFfFrbxdRCWgKbHQWkNTg/s/dark?fbclid=IwAR020dvU6nBx420ALKRAvfRA2xpWCqA2ID-LnyRj9431VV3VzGbOsq_8qo

Etap 3 – Domowe sposoby na recykling różnego typu odpadów w domu.
POLECAMY FILMIKI
DO WYKORZYSTANIA JAKO INSTRUKTAŻ DO WŁAŚCIWEGO SEGREGOWANIA I ZBIERANIA ODPADÓW.

TEG odnosi się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez Organizację Narodów
Zjednoczonych w celu redukcji do 2030 największych, współczesnych, globalnych problemów: skrajnego ubóstwa,
nierówności na świecie i postępujących zmian klimatu.
Inicjatywę w Polsce koordynuje Grupa Zagranica [link: http://www.zagranica.org.pl/] za pośrednictwem strony
internetowej poświęconej TEG http://teg.edu.pl/.
Więcej informacji https://www.gov.pl/web/polskapomoc/to-nasz-swiat-uczynmy-go-lepszym-tydzien-edukacjiglobalnej-2020

