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Uczymy (się) razem dla świata
Fundacja Civis Polonus zaprasza szkoły podstawowe oraz z oddziałami gimnazjalnymi do udziału w
bezpłatnym projekcie „Uczymy (się) razem dla świata” poświęconym edukacji globalnej.
Czym jest edukacja globalna?
Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów
współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu
zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności
między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do
osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania
globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Edukacja,globalna,1603.html

Edukacja globalna nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie
programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia
obywatelskiego i wychowania.

Dzięki projektowi:
nauczyciele i nauczycielki





poznają założenia dotyczące edukacji globalnej 



dowiedzą się w jaki sposób powiązać zagadnienia edukacji globalnej z treściami
podstawy programowej z wybranych przedmiotów 



będą w stanie przeprowadzić lekcje odwołujące się do problemów współczesnego świata
w kontekście zagrożeń i bezpieczeństwa bądź zrealizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

uczniowie i uczennice





będą mieli okazję do zwiększenia wiedzy na temat problemów współczesnego świata 



zdobędą umiejętności pozwalające twórczo zaangażować się w rozwiązywania globalnych
problemów 
będą mogli zrealizować projekt edukacyjny i zdobyć związane z tym kompetencje 



Poprzez realizację projektu szkoła podniesie swój potencjał w uczeniu i przygotowywaniu młodych
ludzi do stawiania czoła problemom współczesnego świata. Po zrealizowaniu projektu każda
placówka otrzyma certyfikat Szkoły Uczącej Edukacji Globalnej, a wszystkie osoby zaangażowane w
projekt otrzymają dyplom potwierdzający udział.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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O projekcie
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do wprowadzania zagadnień edukacji
globalnej w proces nauczania oraz inicjowania i włączania uczniów/uczennic w działania z zakresu
edukacji globalnej. Realizacja projektu zakłada udział dwóch nauczycieli/ek w dwudniowym,
bezpłatnym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia edukacji globalnej i założenia projektu oraz
przeprowadzenie lekcji i projektu edukacyjnego o tej tematyce. Projekt zakłada również przekazanie
zdobytej podczas szkolenia wiedzy członkom i członkiniom rady pedagogicznej. Projekt trwa do
30.11.2017.

Jakie wsparcie oferujemy?
W ramach wyżej wymienionych działań przygotujemy dla nauczycieli i nauczycielek materiały
edukacyjne i dydaktyczne do wykorzystania w codziennej pracy w szkole, w tym scenariusze lekcji i
projektów edukacyjnych, prezentację multimedialną oraz broszurę wskazującą na powiązanie
edukacji globalnej z treściami podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Podczas
szkolenia omówimy szczegółowo wszystkie materiały oraz przygotujemy uczestniczki/uczestników
do przeprowadzenia projektu w szkołach. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie będą miały
możliwość skorzystania ze stałego wsparcia doradcy podczas wdrażania edukacji globalnej w szkole.
Posiadamy 13-letnie doświadczenie współpracy ze szkołami. W ostatnich latach realizowaliśmy m.in.
projekty „Uczymy (się) edukacji globalnej” oraz „Uczymy (się) dla pokoju” dotyczące edukacji
globalnej. Od 2004 roku współpracujemy samorządami uczniowskimi, młodzieżowymi radami oraz
nauczycielami/nauczycielkami z całej Polski.

Zasady udziału
Szkoły chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do przesyłania formularza zgłoszeniowego na
adres paulina.kowalczyk@civispolonus.org.pl do 27 października . Warunkiem uczestnictwa jest
zaakceptowanie regulaminu udziału w projekcie oraz podpisanie umowy uczestnictwa. Dodatkowych
informacji chętnie udzieli Paulina Kowalczyk, koordynatorka projektu [tel. 691 872 685].

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

