
18 – ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH

Jak zorganizować Tydzień Edukacji Globalnej w Waszej szkole? 

KROK 1 
Porozmawiajcie w gronie uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek o pomyśle włączenia się w tegoroczny 
TEG. Ważne, by wszystkie zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się, jakie są cele działania, po co je robicie, 
a przede wszystkim, by mogły wziąć udział w planowaniu. Najbardziej wartościowe edukacyjnie aktywności to te, 
które młodzi ludzie wymyślą sami. 

KROK 2 
Dowiedzcie się jak najwięcej na temat TEG z dostępnych źródeł, zarówno polskich jak i zagranicznych (tutaj mo-
żecie ćwiczyć również kompetencje językowe, np. z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego). Poszukajcie 
też inspiracji dotyczących tematyki TEG na bieżący rok. 

KROK 3 
Zorganizujcie burzę pomysłów, w czasie której podsumujecie poszukiwania różnych inspiracji, ale też stworzycie 
mnóstwo innych pomysłów na działania. Jakie mogą to być działania? 

�� Zaproszenie ciekawego gościa, który opowie o swoich doświadczeniach pracy w tematyce 
migracyjnej. Może być to osoba z doświadczeniem migracji, osoba zaangażowana w pracę 
organizacji pozarządowej, wolontariusz bądź wolontariuszka. 
�� Zorganizowanie wystawy prac plastycznych lub zdjęć uczniów i uczennic z Waszej szkoły 

(pamiętajcie wówczas o zasadach Kodeksu!). Może to też być wystawa prac lokalnych 
artystów i artystek zajmujących się tematami społecznymi. 
�� Pokaz filmu o tematyce migracyjnej lub uchodźczej i dyskusja po filmie. Inspiracje 

dotyczące filmów znajdziecie w scenariuszach, które powstały w ramach projektu 
„Rozmawiajmy o uchodźcach”. 
�� Noc czytania reportaży o tematyce migracyjnej i uchodźczej oraz dyskusje na temat 

przeczytanych tekstów. 
�� Happening, czyli działanie bardziej artystyczne, którego celem będzie zwrócenie uwagi na 

konkretne wyzwanie społeczne. 
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�� Przedstawienie teatralne o tematyce migracyjnej. Może być to adaptacja 
fragmentu reportażu, opowiadania. 
�� Biblioteczne „śledztwo” dotyczące książek o tematyce uchodźczej i migracyjnej. 

Takich książek w zasobach szkolnych bibliotek może być sporo. Warto je wraz 
z młodzieżą zidentyfikować, a efekty zaprezentować w czasie mini wystawy 
w szkole. 
�� Flash mob – akcja (nierzadko również o charakterze artystycznym) 

zorganizowana w przestrzeni publicznej. 
�� Mini kampania społeczna w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem hasztagu 

#RazemDlaPokoju.  

KROK 4 
Zorganizujcie działanie według wcześniej przygotowanego planu. Udokumentujcie je (fotogra-
fia, film, relacja pisemna). Podzielcie się refleksjami z akcji w lokalnych mediach, na stronie in-
ternetowej szkoły czy w mediach społecznościowych. Prześlijcie relację z Waszych aktywności do 
Grupy Zagranica, organizacji koordynującej działania Tygodnia Edukacji Globalnej w Polsce: 
teg@zagranica.org.pl oraz do CEO: migracje@ceo.org.pl. Najciekawsze relacje zamieścimy na na-
szych stronach internetowych oraz na Facebooku.

KROK 5 
Podsumujcie swoje działania. Zastanówcie się:

�� czy udało Wam się zrealizować Wasz plan?

�� czy osiągnęliście zakładane cele?

�� czy działanie sprawiło Wam satysfakcję?

�� z jakimi wyzwaniami przyszło Wam się zmierzyć?

�� co się udało, a co można poprawić 
w kolejnym roku? 

Takie podsumowanie jest bardzo ważne 
– pozwoli Wam wyciągnąć wnioski na 
przyszłość i pokaże wartość edukacyjną 
zrealizowanego przez Was działania. 

To tylko przykładowe pomysły na 
działania. Czas na Waszą inicjatywę! 

POWODZENIA! 
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