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Co cennego jest w idei Celów 
Zrównoważonego Rozwoju?

• Pokazują, że wyzwania globalne są 
ze sobą powiązane

• Świat bez nierówności = lepszy 
świat

• Wzmacniają ideę solidarności 
i zachęcają do działania: rządy, 
samorządy, duży, mały i średni 
biznes, środowiska akademickie, 
organizacje pozarządowe, szkoły, 
pojedyncze jednostki – każdy 
może się włączyć!!



Zastanów się nad podstawami 
teoretycznymi EG

• Dlaczego warto mówić o 
globalnych współzależnościach?

• Jak EG wspiera rozwój 
umiejętności kluczowych 
(krytyczne myślenie, synteza i 
analiza informacji, komunikacja)

• Jak poruszać trudne zagadnienia 
globalne w szkole?

http://bit.ly/CEO_EGwSP

http://bit.ly/CEO_EGwSP


Wprowadzaj zagadnienia globalne na 
lekcjach przedmiotowych 

• Publikacje przedmiotowe tworzone przez 
nauczycieli/ki i ekspertów/ki CEO

• Zagadnienia globalne i CZR powiązane z PP

• Scenariusze, 
ćwiczenia i gry

• Dla klas IV-VIII

• Elementy oceniania 
kształtującego

http://bit.ly/PublikacjeGEA



Wyzwania globalne na języku polskim

• Możliwość odświeżenia lektur, 
spojrzenia na nie z innej perspektywy, 
np.:

- „Katarynka” – prawa dzieci, „Latarnik” –
powszechność migracji, „Stary człowiek i morze” –
godna starość dla wszystkich 

• Zwrócenie uwagi na język, jakim 
posługujemy się opisując świat, np. :

- krytycznej analizy  „W pustyni i w puszczy” 

• Ćwiczenie tworzenia wypowiedzi, np.:
- Rozprawka nt. CZR, wywiad z właścicielką sklepu fair 

trade



Wyzwania globalne na Twoim przedmiocie

• Baza i wyszukiwarka 
materiałów na 
www.globalna.ceo.org.pl

• Zachęcamy do tworzenia 
swoich autorskich 
materiałów

http://www.globalna.ceo.org.pl/


Badaj postawy uczniów i uczennic

• Narzędzia do badania zmiany postaw: 
odpowiadają potrzebie badania postaw, co 
jest trudniejsze od weryfikowania wiedzy czy 
umiejętności 

• przykład: Kto odpowiada za poprawę sytuacji 
na świecie?

- 20 punktów do rozdystrybuowania na różne podmioty

• Najważniejsze sekcje materiału: Czego chcę 
się dowiedzieć? Jak analizować wyniki? Jak 
ocenić zmianę?

- badamy: dostrzeganie współodpowiedzialności, odpowiedzialności 
własnej

• Na początku i końcu określonego procesu 
nauczania czy działania, wspiera 
przygotowanie nauczyciela/ki we właściwym 
doborze narzędzi czy materiałów

https://globalna.ceo.org.pl/kwestionariusz



Działaj z młodzieżą na rzecz Celów

• Projekty młodzieżowe oparte o CZR

• Kryteria dobrego projektu, np.:
- Odnosimy się do współzależności globalnych i 

uwzględniamy ich kontekst lokalny;

- Podkreślamy wpływ jednostkowego zaangażowania;

- Promujemy równość wszystkich ludzi na świecie, a także 
potrzebę budowania solidarności między mieszkańcami i 
mieszkankami globu;

- Unikamy stereotypowego przedstawiania osób i zjawisk, 
szanujemy godność innych ludzi.

Zasoby dotyczące projektów 
młodzieżowych: http://bit.ly/projektyEG



Edukuj on-line

• E-book nt. realizacji 
projektów 
globalnych on-line

• Baza zasobów CEO: 
- praktyczne wskazówki ekspertów do 
prowadzenia edukacji zdalnej, materiał 
nt. adaptacji metod aktywizujących do 
pracy w trybie on-line

Zasoby CEO dotyczące edukacji zdalnej 
https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna/

• Mini-zadania z tematyki wyzwań globalnych
- konkretny poziom nauczania, związane z podstawą programową, uwzględniają 

interakcję z drugą osobą

https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna/


Wsparcie oferowane przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej

kursy e-learningowe dla nauczycieli

webinaria

materiały edukacyjne

warsztaty i szkolenia stacjonarne (także w szkołach)

festiwale internetowe

wsparcie projektów uczniowskich

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych



Dołącz do nas!

• Znajdź nas na 
Facebooku: 
https://www.facebook.
com/edukacjaglobalna
CEO/

• Zapisz się do 
newslettera:

https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/


• Koordynatorka projektu „W świat z klasą”:

Marta Kałużyńska, marta.kaluzynska@ceo.org.pl

• Projekt „W świat z klasą” jest finansowany ze środków z 
Unii Europejskiej.

Kontakt 




