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Cel badania

Określenie czy w analizowanych materiałach pojawiają się 
elementy edukacji globalnej rozumianej jako „część 
kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza 
jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i 
współzależności łączących ludzi i miejsca”.

Celami pośrednimi było określenie:
• czy i w jaki sposób w materiałach ukazywane są osoby i miejsca 

reprezentujące inne niż europejskie kręgi kulturowe
• czy w materiałach pojawiają się treści istotne z punktu widzenia 

edukacji globalnej (zrównoważony rozwój, zapewnienie pokoju na 
świecie, poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa itp.). 



Przyjęta definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która 
rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności 
łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania 
czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy 
wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, 
ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. 

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na: tłumaczenie przyczyn i 
konsekwencji zjawisk, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i 
wpływu globalnych procesów na jednostkę, przełamywanie istniejących 
stereotypów i uprzedzeń, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, 
kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.*

* Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2011 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli 

m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.



Próba badawcza

Analizie poddano wszystkie dostępne na 
rynku serie wydawnicze (do klas I i II)

Łącznie 249 przeanalizowanych książek

(podręczniki, zeszyty ćwiczeń, poradniki 
metodyczne, programy nauczania)



Podstawa programowa 

Nie zawiera edukacji globalnej rozumianej zgodnie 
z przyjętą definicją

▪ W tekście obecnej podstawy programowej nie pada termin edukacja 
globalna.

▪ Pojawiają się ogólne wytyczne co do kształtowania u uczniów wartości 
takich jak szacunek dla drugiego człowieka i przyrody (preambuła do 
PP) czy dotyczące praw dziecka, nauki tolerancji, poznawania innych 
kultur (cele szczegółowe niektórych przedmiotów)

▪ Najwięcej treści wpisujących się w zagadnienia edukacji globalnej znaleźć 
można wśród wytycznych nauczania etyki (przedmiot nieobowiązkowy)



Programy nauczania

Nie zawierają edukacji globalnej rozumianej 
zgodnie z przyjętą definicją

▪W analizowanych programach nauczania nie pada 
termin edukacja globalna.

▪ Propozycje dotyczące wiedzy o świecie wykraczające 
poza granice Polski w analizowanych programach 
nauczania dotyczą Unii Europejskiej.



OBRAZ OSÓB: Występowanie „w tle”

W niektórych seriach wydawniczych pojawiają się osoby o 
nieeuropejskich rysach twarzy czy odmiennym niż biały 
kolorze skóry. 

Ich wygląd często nie ma znaczenia dla treści tekstu czy 
prezentowanych informacji – po prostu są – uczestniczą w 
zabawach, są uczniami, rodzicami, prezentują różne zawody, 
są ubrani we współczesne nie tradycyjne ubrania itp.

Dobry przykład: „My i nasz elementarz” – Hoan i Żaneta



Definicja tolerancji w podręcznikach 

„Tolerancja to szanowanie czyjejś inności. Wśród nas nie 
ma dwóch takich samych osób (…). Różnimy się od siebie 
kolorem skóry i włosów (…). Mówimy w różnych językach, 
inaczej myślimy, czym innym się interesujemy. To 
ciekawe, bo sprawia, że każdy jest inny, niepowtarzalny. 
Kiedy zgadzamy się na te różnice, pokazujemy, że 
szanujemy siebie nawzajem. Dzięki temu wszyscy 
możemy dobrze czuć się w jednej klasie”

„Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Część 1”



Różnorodność ludzi

Różnorodność 
ludzi na poziomie 
ogólnym (jako 
idea) 
przedstawiana 
jest jako atut, coś 
o co warto dbać 
→ wzbogaca 
świat i 
społeczności 

Ja i moja szkoła, na nowo. Zeszyt 

ćwiczeń dla klasy 1. Część 5. Strona 38

Lokomotywa. Czytam i poznaję świat. 

Podręcznik.  Klasa 2. Część 1. Strona 19



Różnorodność ludzi

Globalna Północ 

szerszy kontekst np. ludzie
wykonując różne zawody, 
zamieszkują różne regiony 
(miasta, wsie itp.) czy 
odmienne typy domów (bloki, 
domy jednorodzinne, 
szeregowce itp.). 

Globalne Południe 

„egzotyczne” wycinki 
rzeczywistości  np. ludzie w 
strojach ludowych, 
tradycyjne budownictwo 

często informacje dotyczą 
przeszłości, ale 
przedstawione są jako 
współczesność 

Nieco gorzej sytuacja prezentuje się, gdy zawęzimy obszar 
ukazywania różnorodności do poszczególnych regionów:



STEREOTYPY: Europocentryzm

Nierówny obraz 
świta na mapach

• w Europie i 
Ameryce zabytki, 
biurowce, 
bogactwo, a w 
Afryce gliniane 
chaty kryte trzciną

• stroje –
cywilizowana 
Europa vs. 
tradycyjna reszta 
świata Lokomotywa, Elementarz. Klasa 2. Część 1. Strony 104–105



STEREOTYPY: 
Dziki lud w dzikim kraju – obraz Afryki

We wszystkich podręcznikach ani razu 
nie pojawił się obraz z Afryki 

przedstawiający biurowiec, osiedle, 
zabytek czy nowoczesne miasto.



STEREOTYPY: Kraj Afryka
„Zabawy afrykańskich dzieci”

Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Klasa 1. Część 2. Strony 70–71



STEREOTYPY: Kraj Afryka

Ja, Ty – My. Radosne odkrywanie świata. Podręcznik. Klasa 2. Strona 36.



STEREOTYPY: Biedni Afrykańczycy 

• Mieszkańców Afryki (niezależnie od państwa czy regionu, z 
którego się wywodzą) najczęściej przedstawia się jako ludzi 
ubogich, potrzebujących pomocy, biernych → hiperbola na 
cały kontynent 

• O biedzie mówi się bez pokazywania szerszego kontekstu →
brak równowagi w pokazywaniu różnorodności poziomów 
życia 

•Podkreślanie konieczności pomocy „biednym Afrykańczykom” 



STEREOTYPY: 
Afryka = brak wody 

• czytanki o wodzie 
ilustrowane 
ciemnoskórymi 
kobietami niosącymi 
wodę

• stereotyp „oszczędzaj 
wodę, bo dzieci w 
Afryce nie mają”

Ja, Ty – My. Radosne odkrywanie świata. 

Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Strona 61



STEREOTYPY: Domy z różnych stron świata 

Ja, Ty – My. Radosne odkrywanie świata. Podręcznik. Część 1. 

Klasa 1. Strony 40–41.



Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Klasa 2. Część 3. 



Rekomendacje dla nauczycieli

• Zapoznanie się z koncepcją edukacji globalnej za pomocą różnego 
rodzaju publikacji oraz udział w szkoleniach dotyczących 
przekazywania treści z zakresu edukacji globalnej 

• Zapoznanie się z Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości 
dotyczących krajów Południa oraz zamieszczanie w podręcznikach 
wiadomości i obrazów z nim zgodnych.

• Dbanie o to, aby przekazywane dzieciom treści były wolne od 
stereotypów oraz promowanie krytycznego podejścia do treści 
zawartych w podręcznikach. 

• Unikanie treści powielających stereotypowe postrzeganie 
mieszkańców krajów Globalnego Południa, np. niepokazywanie 
mieszkańców Afryki tylko i wyłącznie w kontekście biedy i 
udzielanej im przez Europejczyków pomocy finansowej czy 
rzeczowej.



Rekomendacje dla nauczycieli

• Wiele z tematów poruszanych w podręcznikach można 
wykorzystać do wprowadzania edukacji globalnej, np. przez 
omówienie ich w szerszym kontekście, pokazywanie jak są 
obchodzone święta w innych krajach, jak wygląda edukacja 
itp.

• Pokazywanie uczniom powiązań pomiędzy Polską a innymi 
krajami, narodami, np. przez omawianie wynalazków, z 
których korzystamy dzięki temu, że ktoś je wymyślił, 
mówienie o pochodzeniu i produkcji sprzętów oraz jedzenia, z 
których korzystają dzieci. 

• Wykorzystywanie zabaw, w które bawią się dzieci na innych 
kontynentach, np. podczas lekcji WF czy jako przerywnika 
między zajęciami.



Raporty z badań 

https://www.globalna.edu.pl/materialy_edukacyjne/




