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Współpraca z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi



Korzystanie z zasobów placówki 

"Wyobraź sobie, jaki byłby 
świat, gdyby wszyscy rozumieli, 
że każdy wybór - myśli, słowa i 
czyny - ma swoje konsekwencje, 
a powtarzalne, nawykowe 
wybory tworzą w rezultacie w 
całym świecie okoliczności, w 
których się znajdujemy."

IX Międzynarodowa Konferencja 
Montessori "Edukacja Montessori w 
zmieniającym się świecie", Warszawa 2019



Edukacja kosmiczna wg Marii Montessori
Wielkie Lekcje



Edukacja kosmiczna wg Marii Montessori
Opowieści



Materiały ODE „Źródła”
…w praktyce
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Projekt „Klimatyczna Klasa”
...w praktyce



Projekty Polskiej Akcji Humanitarnej
„Zamiast kwiatka niosę pomoc”



Dzień Edukacji Narodowej 
tzw. „Dzień Nauczyciela”

https://www.boredpanda.com/dangerous-journey-to-school/?utm_source=womanadvice&utm_medium=referral&utm_campaign=organic



Lekcje przedmiotowe: matematyka, 
geografia, historia 



Lekcje przedmiotowe: język polski
plansze Fundacji „Kultury Świata”



Dygresja: 

Lektury w edukacji wczesnoszkolnej

Propozycje poruszające 
zagadnienia edukacji globalnej:

- „Kot, który zgubił dom”,
- „Chłopiec z Lampedusy”,
- „Wędrówka Nabu”,
- „Osiem misek”,
- „Zwierzokracja”
- „Śmieciogród”,
- „Co się dzieje, gdy się nie je?”
- „Kobiety i mężczyźni”



Edukacja globalna w SP:

- co? 
- jak?
- w jaki sposób?



W jaki sposób?

● W edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia z edukacji globalnej 
wpisane w stały plan zajęć. 

● W starszych klasach i wśród nauczycieli – edukacja 
globalna nie jest przedmiotem do nauki, a częścią życia, 
również poza murami szkoły. Jest inspiracją do działania.



Kuchnia: 
wspólna inicjatywa, wspólne posiłki



Własne inicjatywy uczniów
Wizyta w sklepie i warsztaty Fair Trade



Własne inicjatywy uczniów
opowieści po powrocie z podróży



Inne inicjatywy uczniów
Dzień Praw Człowieka



Budowanie postawy odpowiedzialności
...zaczyna się od najprostszych rzeczy



Na zakończenie...

Odpowiedzi uczniów zapytanych o to:

● Jak myślisz, gdzie jest teraz Twoje miejsce? Gdzie będzie za 10 lat?
● Czym dla Ciebie jest bycie człowiekiem? 
● Dokąd Twoim zdaniem zmierza ten świat? 
● Jakim jesteś człowiekiem? Jaki chcesz być za 15 lat?
● Czy czujesz się częścią świata, ludzkości? Dlaczego?
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Dziękuję za uwagę

agnieszka.sala.89@gmail.com



Źródła zdjęć użytych w prezentacji

● „Korzystanie z zasobów placówki” -
źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori#/media/Plik:Maria_Montessori1913.j
pg

● „Dzień Edukacji Narodowej” - zdjęcia ze strony: https://www.boredpanda.com/dangerous-
journey-to-
school/?utm_source=womanadvice&utm_medium=referral&utm_campaign=organic , 
autorstwa: Sipa Press,  Imaginachina/Rex Features, Timothy Allen, Reuters, Christoph Otto, 
Nico Fredia,  The Atlantic, Andrey,  Dilwar Mandal, Imaginechina / Rex Features.

● „Kuchnia: wspólna inicjatywa, wspólne posiłki” - zdj. 1 od prawej, autorka: Magdalena 
Graszewicz, źródło: FB NSP Montessori, 

● „Szkolny ogród” - oba zdjęcia, autorka: Magdalena Graszewicz, źródło: FB NSP Montessori, 

● jeśli nie podano inaczej – zdjęcie własne




