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Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany 
ANAWOJ zaprasza na projekt  
„Kręcimy się razem”  - Młodzież z Podlasia w ramach Tygodnia 
Edukacji Globalnej . 
 
 
 
Materiały dla uczniów 
 

Drodzy uczniowie, 

podczas warsztatu z zakresu Edukacji Globalnej zachęcaliśmy Was do organizowania 
własnej akcji w swojej miejscowości w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. 

 

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja. Jej ideą jest zapoznanie ludzi z 
wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich 
rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z 
ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. 

W 2012 roku Tydzień Edukacji Globalnej odbywać się będzie od 19. do 25. listopada. W tych 
dniach zachęcamy WAS do organizacji małych akcji i wydarzeń poświęconych tematyce edukacji 
globalnej. Mogą to być koncerty, wystawy, happeningi, gry uliczne… cokolwiek, co będzie informować 
inne osoby o współzależnościach i problemach współczesnego świata.  
Więcej o Akcji TEG można znaleźć na stronie: http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/  

 

Taka akcja lokalna jest niczym innym niż „projektem”. Aby projekt udało się 
skutecznie zrealizować trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów.  

Przygotowaliśmy dla Was ten mały przewodnik, w którym znajdziecie kilka wskazówek 
jak przygotować taki projekt. 

Życzymy powodzenia przy realizacji Waszych Akcji! 

W imieniu Stowarzyszenia ANAWOJ: 

Piotr Olędzki, Anna-Sophia Pappai, Karolina Frąckiewicz 

 

 
 
 
 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być 

utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
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WSTĘP: CZYM JEST PROJEKT?* 

Projekt: 

• jest metodą, która pozwala nam przejść od pomysłu do działania oraz umożliwia 
konstruowanie różnych etapów w tym procesie; 

• ma zmienić środowisko (społeczne), w którym będzie przeprowadzony; 

• ma kształt określany przez kontekst społeczny, przestrzenny i czasowy; 

• ma wymiar edukacyjny i umożliwia młodym ludziom uczenie się przez doświadczenie; 

• jest produktem wspólnego działania; 

• nieodzownie wiąże się z ewaluacją, która jest łącznikiem pomiędzy pomysłem i działaniem. 

(*Źródło: „Zarządzanie projektem”. Pakiet szkoleniowy nr.3, Wyd. przez Rady Europy i Komisji Europejskiej, 
2000r).  

 

JAK ZAPLANOWAĆ PROJEKT - KROK PO KROKU? 

Aby dobrze przygotować projekt trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania:  

Kto i dla kogo?  

Co?  

Dlaczego i po co?  

Kiedy i gdzie?  

Jak? 

 

Przyjrzyjcie się schematowi na kolejnej stronie, a potem spróbujcie wpisać elementy waszej 
akcji, odpowiadając na takie same pytania. 
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GRUPA DOCELOWA, czyli ludzie, do których 
adresujemy nasz projekt, z którymi będziemy razem 
pracować nad projektem. 

ANALIZA POTRZEB 
Co wymaga zmiany  

w obecnej sytuacji? 

Zaspokojeniu jakich potrzeb 
ma służyć  

projekt? (rzeczywistych 
potrzeb) 

CELE DALEKOSIĘŻNE I KONKRETNE 
Co chcemy osiągnąć dzięki zrealizowaniu projektu? Co, gdzie, 
kiedy, dla kogo zostanie zmienione dzięki realizacji projektu? 

METODOLOGIA 
Jakich metod będziemy 
używać w pracy, aby jak 
najefektowniej zrealizować 
postawione zadania? 

PROGRAM DZIAŁAŃ 
Układamy w kolejności metody, które chcemy 
wykorzystać oraz działania. Najważniejsze jest 
spełnienie celów! 

ZASOBY 
Przychodzi czas na  
sprawdzenie czy mamy wystarczające 
środki do zrealizowania zaplanowanego 
projektu...  
Co zrobić gdy ich brak? 

REALIZACJA 

Dla kogo? 

Dlaczego?

Po co?   

Jak?

Kiedy? Z czyją pomocą? 

Z czym? Gdzie? itd. 

                EWALUACJA 
Sprawdzamy czy i w jakim stopniu poprzez realizację projektu zostały 
osiągnięte cele! Warto zwrócić uwagę na słabe i mocne strony    
przeprowadzonego projektu, tak aby wyciągnąć wnioski! 

Co się udało? Co 
nie? Co z tego 
dalej wynika? 
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KONCEPCJA AKCJI LOKALNEJ W RAMACH TEG 

 
1. Kto i dla kogo? 

Wpiszcie kto organizuje akcję? Jaką grupę docelową wybraliście i dlaczego? Z kim 
zrealizujecie akcję? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co? 

Napiszcie co chcecie robić? Jakie podstawowe działania przewidujecie i jaki mają one   
wymiar: społeczny, ekonomiczny, kulturowy, polityczny lub/ i edukacyjny? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dlaczego? 

Dlaczego Wasza akcja jest niezbędna? Dlaczego jest istotna? Dlaczego inni powinni być nią 
zainteresowany? Jaka jest Wasza osobista motywacja? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Po co? 

Jakie są cele Waszego działania? Co dokładnie chcecie osiągnąć? Co ma się zmienić po 
przeprowadzonej akcji? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Gdzie?  

Gdzie Wasza akcja się odbędzie? Wytłumaczcie dlaczego akurat takie miejsce wybieraliście. 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Kiedy?  

Kiedy akcja będzie realizowana? Na jakim okresie się koncentrujecie? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak? 

Jak zostanie zrealizowana Wasza akcja? Opiszcie planowane metody i strategie. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Zasoby? 

Jakie zasoby będą Wam potrzebne? (zasoby tzn. wszystkie dostępne i niezbędne do 
realizacji projektu środki) 

Wsparcie osobowe i 
instytucjonalne?.............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Materiały?...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

Sprzęt?........................................................................................................................................ 

Jakie wydatki planujecie? (maks 150 zł)?............................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
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4. Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów 
Południa 
 
(* tekst za: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa 2006) 
 
Kodeks ten zawiera uczciwe zasady przekazywania informacji wizualnych i 
tekstowych na temat krajów Globalnego Południa w taki sposób, aby nie naruszać 
godności i nie nadużywać wizerunku pokazywanych osób. 
 
 
Zasady podstawowe 
 
Wybór obrazów i wiadomości dokonywany będzie z zachowaniem 
najważniejszych zasad: 
 
 Szacunku dla godności ludzi, o których mówimy; 
 Wiary w równość wszystkich ludzi; 
 Poszanowania dla potrzeby promowania uczciwości, solidarności i 

sprawiedliwości. 
 
We wszystkich komunikatach i tam, gdzie to uzasadnione potrzebą pokazania 
realiów, pragniemy: 
 
 Dokonywać wyboru obrazów i wiadomości z zachowaniem wartości 

poszanowania równości, solidarności i sprawiedliwości; 
 Prawdziwie przedstawiać wszelkie obrazy i sytuacje zarówno w bezpośrednim 

jak i w szerszym kontekście, dążąc do zwiększenia powszechnego 
zrozumienia realiów i złożoności procesu rozwoju; 

 Unikać obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy, wywoływać 
sensacje lub dyskryminować ludzi, sytuacje lub miejsca; 

 Wykorzystywać obrazy, wiadomości i badania jednostkowych przypadków z 
pełnym zrozumieniem, uczestnictwem i za zgodą zainteresowanych (lub ich 
rodziców lub opiekunów); 

 Zagwarantować, że osoby, których sytuację przedstawiamy, mają możliwość 
opowiedzenia o swojej historii osobiście; 

 Ustalić i zanotować, czy osoby te zgadzają się na ujawnienie ich personaliów i 
twarzy i zawsze postępować zgodnie z ich życzeniem; 

 Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw człowieka i 
ochrony osób słabszych; 

 Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw dziecka zgodnie 
z zapisami Konwencji Praw Dziecka, ponieważ to właśnie dzieci są najczęściej 
przedstawiane.  
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5. Wskazówki końcowe 
 
Akcje lokalne możecie organizować w dowolnej formie (np. wystawa, spotkania, 
rozmowy, happeningi, artykuły… ) oraz dla dowolnej grupy docelowej (np. kolegów, 
znajomych, rodziny, nieznajomych, mieszkańców ogólnie…).  

 
Pamiętajcie tylko o tym: 
 

 Wasza akcja musi być zgodna z prawem! 
 

 Głównym celem Waszej akcji lokalnej ma być WZROST WIEDZY NT. 
EDUKACJI GLOBALNEJ I JEJ ZAGADNIEŃ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 
WASZEJ MIEJSCOWOŚCI. 
 

 Przygotowując i tworząc materiały promocyjne i informacyjne do Waszych 
akcji lokalnych stosujcie zasady kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości 
dotyczących krajów Południa. 
 

 Zanim zaczniecie przygotowywać akcję i ponosić wydatki konsultujecie Wasz 
pomysł z nami.  
 

 Akcja ma się odbywać podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w dniach 19.-
25.11.2012. 
 

 Cała akcja musi być udokumentowana zdjęciami, filmikami lub/i artykułami.  
 

 Każda grupa lokalna otrzymuje zwrot kosztów materiałów potrzebnych  do 
akcji do maks. wysokości 150,00 zł. Zwroty wydatków jedynie na podstawie 
faktur, wystawionych na: 
 
Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ 
ul. Gródecka 4, 16-050 Michałowo 
NIP: 542-27-58-093 
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Dalsze kroki projektu „Kręcimy się razem”:  
 

I. KONSULTACJE ONLINE 
 
W okresie od początku października do listopada do samego Tygodnia Edukacji 
Globalnej zapraszamy Was do „Konsultacji Online” prowadzonych poprzez 
facebook. 
Doświadczone osoby ze Stowarzyszenia ANAWOJ będą online kilka razy w 
tygodniu, aby przedyskutować z Wami pomysły do Waszych akcji, sprawdzić je pod 
względem formalnym i organizacyjnym, jak i dać cenne wskazówki. Zapraszamy 
wszystkich do grupy dyskusyjnej: https://www.facebook.com/groups/teg.podlasie/ 
 

Uwaga: Udział w konsultacjach jest warunkiem otrzymania zwrotu kosztów 
materiałów wydawanych podczas Akcji oraz do udziału w drugiej części 

projektu. 
 
Terminarz: 

 do dnia 31.10.2012 każda grupa lokalna przedstawia nam swoją koncepcję. 
 do dnia 07.11.2012 Czas na dopracowanie i uzupełnienie koncepcji oraz  

przedstawienie listę materiałów, które będą Wam potrzebne do realizacji akcji 
(w wysokości maks. 150,00 zł dla jednej miejscowości!).  

 do dnia 14.11.2012 otrzymacie potwierdzenie planowanych  wydatków. 
Dopiero potem wydatki mogą być poniesione.  

 

II. Tydzień Edukacji Globalnej 
W dniach 19 - 25.11.2012 w 10 miastach woj. Podlaskiego odbędą się Wasze akcje 
lokalne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. 
 
III. Podlaskie Forum Młodzieżowe na rzecz Edukacji Globalnej 
 
W dniach 26 - 27.11.2012 zapraszamy z każdego miasta dwóch najbardziej 
aktywnych podczas warsztatów i akcji lokalnych uczniów na Podlaskie Forum 
Młodzieżowe na rzecz Edukacji Globalnej. 
 

 Forum daje Wam możliwość podsumowania i ewaluacji waszych akcji 
lokalnych oraz  wymiany doświadczeń z uczniami innych miast woj. 
podlaskiego. 

 Poza tym czekają na Was kolejne warsztaty z zakresu edukacji globalnej i 
świadomego obywatelstwa. 

 W ramach Forum  odbędzie się 2. Młodzieżowy Sejmik Województwa 
Podlaskiego oraz spotkanie z politykami. Tematem rozmów będzie pomoc 
rozwojowa oraz możliwości włączenia się w takie działania.  


