
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wzięcia udziału w nowym 

projekcie poświęconym Edukacji Globalnej – „Uczymy się razem dla siebie i dla świata”. 

 

 

Co zyskają Państwo dzięki realizacji projektu? 

 

Zorganizujemy dla Państwa darmowe szkolenie w Warszawie w terminach: 28-29.09 lub 

5-6.10, chyba że sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, wtedy odbędzie się online. 

W trakcie szkolenia: 

 Dowiedzą się Państwo, czym jest edukacja globalna oraz globalne uczenie się oraz w 

jaki sposób uczyć edukacji globalnej. 

 Nauczą się Państwo, jak prowadzić projekty edukacyjne oraz kampanie 

informacyjne w swoich szkołach oraz jak angażować uczniów. 

 Otrzymają Państwo zestaw praktycznych materiałów – scenariusze lekcji i projektów 

edukacyjnych oraz wskazówki, jak wplatać elementy edukacji globalnej w różne 

lekcje przedmiotowe. Z ich pomocą będziecie Państwo w stanie przeprowadzić 

lekcje odwołujące się do problemów współczesnego świata lub zrealizować 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

 Otrzymają Państwo wsparcie doradcy we wdrażaniu edukacji globalnej w Państwa 

szkołach. 

 

Co zyska szkoła? 

 Dzięki realizacji projektu szkoła podniesie swój potencjał w uczeniu  

i przygotowywaniu młodych ludzi do stawiania czoła problemom współczesnego 

świata. 

 Przeszkoleni nauczyciele, opierając się na zdobytej wiedzy, przeprowadzą w swoich 

szkołach radę szkoleniową dla co najmniej 10 nauczycieli.  

 Szkoła otrzyma bogate materiały: scenariusze lekcji oraz bogaty zbiór przykładów, 

jak wplatać zagadnienia globalne w różne lekcje przedmiotowe. Dzięki temu 

możliwe będzie przeprowadzenie w szkole projektu edukacyjnego i lekcji dot. EG. 

 Po zrealizowaniu projektu szkoła otrzyma Dyplom Szkoły Uczącej Edukacji Globalnej. 

 

 

 

Uczymy się 

razem dla siebie i dla świata 



Co zyskają uczniowie? 

 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. 

 

Na czym polega realizacja projektu? 

 

Szkolenie 

IX/X 

Z każdej szkoły zapraszamy dwóch nauczycieli na dwudniowe 

szkolenie w terminie 28-29 września (pierwsza grupa) lub 5-6 

października (druga grupa).  

Szkolenie będzie darmowe, zapewniamy nocleg oraz wyżywienie. 

Zwracamy koszty dojazdów w wysokości do 140 zł na osobę. 

Rada szkoleniowa 

X 

Nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniu (Liderzy) 

przeprowadzą w swojej szkole radę szkoleniową dla co najmniej 

10 nauczycieli. Celem tej rady będzie przedstawienie celów 

projektu oraz wyjaśnienie, czym jest edukacja globalna i jak jej 

uczyć opierając się na otrzymanych materiałach. 

Lekcje 

IX-XI 

Przeprowadzenie lekcji zawierających odniesienie do zagadnień 

edukacji globalnej – nauczyciele uczestniczący w szkoleniu 

wyjazdowym (Liderzy) zrealizują co najmniej 2 lekcje 

uwzględniające treści EG, a 4 nauczycieli uczestniczących radzie 

szkoleniowej zrealizuje po 1 lekcji z uwzględnieniem treści EG. 

Szkolenie online 

XI 

Nauczyciele (liderzy) wezmą udział w kilkugodzinnym 

uzupełniającym szkoleniu online, w celu pogłębienia wiedzy. 

Projekt edukacyjny 

IX-XI 

Realizacja projektu edukacyjnego – na podstawie przekazanego 

przez Fundację scenariusza Liderzy przeprowadzą projekt 

edukacyjny wraz z co najmniej 10-osobowym zespołem uczniów. 

Celem projektu jest przeprowadzenie na terenie szkoły kampanii 

społecznej promującej ideę oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju 

oraz zmian klimatycznych. 

Tydzień Edukacji 

Globalnej: 

XI 

Prezentacja wyników pracy zespołu projektowego w trzecim 

tygodniu listopada. Jest to Tydzień Edukacji Globalnej, który 

obchodzony będzie w całym kraju. 

Sprawozdanie: 

XI 

Przesłanie sprawozdania z realizacji projektu oraz opracowanie 

planu wdrażania EG w działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły z perspektywą do końca roku szkolnego (opierając się na 

dostarczonych narzędziach).  



 

Jak wziąć udział w projekcie? 

 

Do projektu zapraszamy 12 szkół, a z każdej szkoły dwie nauczycielki/nauczycieli szkół. 

W szczególności zapraszamy osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z tematem 

edukacji globalnej.  

Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest: 

 Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dla każdej z dwóch nauczycielek/nauczycieli na 

stronie: https://uczymysierazem.konfeo.com/pl/groups   

 Kiedy już Państwo otrzymają potwierdzenie przyjęcia do projektu: podpisanie 

i odesłanie umowy uczestnictwa w projekcie, w której szkoła zobowiązuje się do 

pełnego udziału, w tym do przeprowadzenia lekcji oraz projektu edukacyjnego. 

 

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych 

zostanie pierwszych 12 szkół, które wypełnią poprawnie zgłoszenie. Za poprawne uznaje się 

zgłoszenie, które jest kompletne i zawiera uzasadnienie przystąpienia do programu 

(dlaczego chcą Państwo wziąć udział w projekcie), które zostanie pozytywnie ocenione 

przez Fundację Civis Polonus. 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.09.2020 r.  

 

 

Czym jest Edukacja Globalna? 

Zadaniem Edukacji Globalnej (EG) 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.1 

EG nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie 

programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia 

obywatelskiego i wychowania.  

 

 

 

                                                 
1 Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Edukacja,globalna,1603.html 

https://uczymysierazem.konfeo.com/pl/groups


 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fundacji Civis Polonus 

 

Fundacja od 15 lat prowadzi szereg działań i projektów skierowanych na rozwijanie 

kompetencji społeczno-obywatelskich i partycypacji obywatelskiej w przestrzeni publicznej, 

w tym w szczególności dotyczących: samorządności uczniowskiej i Młodzieżowych Rad 

Gmin. Dzięki naszym działaniom ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej 

samorządności uczniowskiej, przeszkoliliśmy 1700 nauczycieli z ponad 600 szkół. 

Zrealizowaliśmy 42 projekty wzmacniające partycypację obywatelską młodzieży 

i Młodzieżowych Rad Gmin. Od ponad 5 lat systematycznie realizujemy również projekty 

z zakresu Edukacji globalnej, m.in: "Uczymy (się) razem dla świata" „Uczymy (się) dla 

pokoju”, „Uczymy (się) edukacji globalnej”, „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, „Szkolne 

i dzielnicowe agendy na rzecz klimatu. Samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady dzielnic 

podejmują działania na zapobiegające zmianom klimatycznym na poziomie szkoły 

i dzielnicy”. Więcej o działalności fundacji oraz realizowanych projektach można znaleźć na 

stronie http://civispolonus.org.pl/ 

 

 

Katarzyna Chrapka 

katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl 

Fundacja Civis Polonus 

ul. Bagatela 10/36  

00-585 Warszawa 

tel/fax 509 725 536 

http://civispolonus.org.pl/

