Jesteśmy w trakcie II Modułu Projektu "Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
Działania prowadzone w 16 regionach - koordynowane są przez Trenerów edukacji
globalnej na podstawie zawartych porozumień o wpółpracy między Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami
Parterskimi ORE.

Naszym celem jest zdobycie Certyfikatu Szkoły Globalnej. W związku z tym realizujemy
szereg działań i włączamy się w akcje charytatywne i społecznościowe, by rozpropagować
Cele Zrównoważonego Rozwoju.
Nadal prowadzone są lekcje edukacyjne o tematyce związanej z Edukacją Globalną i Celach
zrównoważonego Rozwoju

Działamy w Kampanii „CHCĘ POKOJU NA ŚWIECIE”
(16 Cel Zrównoważonego Rozwoju !)

Błękitny Marsz Pokoju, którego hasło przewodnie brzmi: #ChcePokojuNaSwiecie
organizowany jest przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przy współpracy z
Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Warszawa. Marsz odbędzie się w
sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 14.00, przy zbiegu ulic Nowego Światu (nr 18) i Smolnej
w Warszawie. Trasa przemarszu (1,8 km) będzie biegła wzdłuż Traktu Królewskiego i
zakończy
się
na
Placu
Zamkowym
pod
Kolumną
Zygmunta.
Do udziału w marszu zaproszono osoby znane ze świata kultury, nauki, biznesu, mediów i
sportu, całą „Rodzinę ONZ w Polsce”: UNHCR, WHO, UNEP/GRID, UNICEF,
UNESCO oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Celem marszu jest promowanie praw człowieka i solidarności międzyludzkiej na rzecz pokoju
na świecie. Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Pokój to budowanie globalnego
społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z

osiągnięć. Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie.
Tylko dzięki naszym wspólnym działaniom możemy sprawić, by świat był bezpiecznym
domem dla przyszłych pokoleń.

Nasza szkoła również przyczyniła się do tego szczytnego przedsięwzięcia! Przygotowana
została gazetka informacyjna na temat kampanii oraz wystawa prac pt: „ Chcę pokoju na
świecie”.
Podczas Pikniku Rodzinnego Gimnazjum nr 2 uczniowie ubrani byli na niebiesko oraz
wykonali transparent z hasłem „Chcę pokoju na świecie”. Prowadzona była akcja
charytatywna na rzecz jednego z mieszkańców miasta, który uległ wypadkowi, Podjętych
zostało bardzo dużo działań: w akcję szkoła włączyła stowarzyszenia, instytucje publiczne,
oraz środowisko lokalne: rodziców, uczniów, mieszkańców osiedla. Dzięki licznym
atrakcjom i działaniom podjętym przez szkołę i Lidera edukacji na rzecz rozwoju p. Beaty
Skowrońskiej wraz z jej zespołem nauczycieli udało się uzbierać ok. 1000zł na rehabilitację
chłopca.
Uczniowie zorganizowali krótkie inscenizacje, których tematem był 16 cel zrównoważonego
rozwoju, uczestniczyli w stacjach rywalizacji, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę o Celach
Zrównoważonego Rozwoju, chętnie brali udział w rozgrywkach sportowych.

