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Pomocnik dla nauczycieli i
nauczycielek
Projekt Get Up and Goals!

VOLUME

Wstęp

O
POMOCNIKU

Celem tego pomocnika jest wsparcie nauczycieli i
nauczycielek w poszerzaniu kompetencji i wdrażania dobrych
praktyk, które powstały w ramach projektu ‘’Get Up and
Goals’’. Pomocnik ma ułatwić, zarówno nauczycielom i
nauczycielkom jak i uczniom i uczennicom, poszukiwanie
kreatywnych rozwiązań globalnych problemów przed którymi
staje nasza społeczność, w szczególności tych związanych z
Celami Zrównoważonego Rozwoju.
Dzięki pomocnikowi odkryjesz i wzmocnisz wśród uczniów i
uczennic postawy takie jak współpraca, odpowiedzialność i
umiejętności m.in. krytycznego myślenia. Zdobędziesz
narzędzia, które będziesz mógł/a wykorzystać podczas
codziennej pracy, projektowania swoich lekcji, wzmacniania
współpracy z innymi nauczycielami i nauczycielkami oraz do
odkrywania nowych sposobów na aktywne angażowanie
młodzieży poprzez ukazanie współzależności istniejących na
całym świecie.
Pomocnik zawiera odnośniki do stron internetowych oraz
materiały do pobrania, uzupełniające treści zawarte w
niniejszej publikacji.
Poznawaj, odkrywaj, ucz się i zostań częścią zmiany.
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EDUKACJA
GLOBALNA

Edukacja globalna widzi proces edukacyjny jako dynamiczny, ciągły,
interaktywny i partycypacyjny zarówno na poziomie lokalnym jak i
globalnym. Ważny jest rozwój aktywnych i krytycznych obywateli i
obywatelek, świadomych współodpowiedzialności wobec świata i
zdolnych do dokonywania zmian w swoim życiu jak i życiu lokalnej
społeczności.
Edukacja
globalna
podkreśla
współzależności
polityczne,
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturowe oraz wzajemne
powiązania między tym, co lokalne, a tym co globalne. Promuje
zaangażowanie obywatelskie oraz świadomość globalnego wymiaru
współczesnych problemów (ubóstwo, łamanie praw człowieka,
zmiany klimatyczne itp.), a także możliwości ich rozwiązania.
Trzy główne wymiary edukacji globalnej można podzielić na:
Kognitywny: zdobywanie wiedzy, rozumienie i krytyczne myślenie na
temat globalnych, narodowych i lokalnych problemów, a także
połączeń i współzależności między różnymi krajami i narodami.
Socjo-emocjonalny: wzrost poczucia przynależności do globalnej
wspólnoty, świadomość wspólnych wartości i odpowiedzialności,
promowanie empatii, solidarności i szacunku dla różnic oraz
różnorodności.
Behawioralny:
uczenie
skutecznego
i
odpowiedzialnego
postępowania na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz
bardziej bezkonﬂiktowego i zrównoważonego świata.
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EDUKACJA
GLOBALNA
W SZKOLE

Nauczyciele i nauczycielki są kluczowymi podmiotami, dzięki
którym edukacja globalna może zostać włączona do
przedmiotów szkolnych i stanowić ich uzupełnienie służąc
rozwojowi globalnych kompetencji młodych osób.
Edukacja globalna umożliwia uczniom i uczennicom
funkcjonowanie we współczesnym, globalnym społeczeństwie.
Zachęca młodzież do postrzegania siebie jako inicjatorów i
inicjatorek
zmian,
którzy
dzięki
zdobytej
wiedzy,
umiejętnościom i zdolnościom są w stanie wprowadzać
prospołeczne zmiany na rzecz sprawiedliwego świata w
swoim lokalnym środowisku.
UNESCO wskazuje na dwie możliwe formy wprowadzenia
edukacji globalnej do szkół.
Z jednej strony proponuje podejście przekrojowe
wzmacniające integrację różnych przedmiotów, które
wychodzi naprzeciw głębszym potrzebom związanym z
uczeniem się poprzez zachęcanie do współpracy grup
nauczycieli/ek, jak i samych uczniów i uczennic.
Z drugiej strony wskazuje na podejście globalne zakładające
zaangażowanie całej szkoły, aby tematy i kwestie poruszane
w edukacji globalnej zostały odzwierciedlone w priorytetach i
etyce szkolnej. Podejście to obejmuje integrację nauczania
edukacji globalnej w istniejących przedmiotach na wszystkich
poziomach, stosowanie metod nauczania partypacyjnego,
świętowanie międzynarodowych świąt, tworzenie zespołów
zorientowanych na działanie, zaangażowanie w społeczność i
nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami oraz regionami.
Takie podejścia umożliwiają edukacji globalnej łączenie
różnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych na rzecz Celów
Zrównoważonego Rozwoju.
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SDG

Do zrozumienia edukacji globalnej koniecznie jest poznanie
Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) określonych w
Agendzie 2030 czyli 17 celów, które mają prowadzić do
wyeliminowania ubóstwa i głodu, ochrony planety oraz
zapewnienia pokoju i dobrobytu. Jest to inicjatywa Organizacji
Stanów Zjednoczonych podpisana w styczniu 2016 roku,
określająca sposoby na osiągnięcie tych celów w ciągu
najbliższych 15 lat przez wszystkie kraje na świecie.
Cechy Agendy na Rzecz Zrównoważonego rozwoju 2030:
Bezprecedensowość: Nigdy wcześniej nie było tak szerokiej
zgody międzynarodowej na tworzenie wspólnych celów
globalnych obejmujących państwa, rządy, organizacje
społeczne i społeczeństwo obywatelskie.
Uniwersalność: Agenda nakłada zobowiązania na wszystkie
państwa, które ją podpisały. Jest skonstruowana tak, by mogły
ją stosować wszystkie kraje świata, działające we wszystkich
kontekstach.
Szczegółowość: Agenda wymienia 17 celów podzielonych na
różne tematy, a każdy z nich posiada swoje własne,
szczegółowe cele i wprowadza ponad 200 wskaźników
służących do pomiaru ich realizacji.
Zmiana: Agenda dąży
istniejących systemów.

do

całkowitego

przekształcenia

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oferuje jasną
klasyﬁkację pozwalającą uczniom i uczennicom odnieść się do
wielu globalnych wyzwań.
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Materiały dla nauczycieli
i nauczycielek
PROJEKT

Projekt Get Up and Goals! miał na celu wzmocnienie obecności
edukacji globalnej w edukacji formalnej dzięki innowacyjnym
materiałom
(https://www.getupandgoals.pl/materialy)
oraz
metodom nauczania aktywizującego. W projekcie stworzono
nowe pomoce oraz włączono różne metody nauczania, aby
wzmocnić pozycję uczniów i uczennic, jako obywateli i
obywatelek globalnego świata, zdolnych do przyczynienia się
do osiągnięcia celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030. Projekt skierowany był do szkół i koncentrował
się na 4 tematach, które łączą ze sobą główne problemy
globalne: zmiany klimatu, migracje, nierówności globalne oraz
nierówności ze względu na płeć.
Dla osiągnięcia założeń projektu Get
było zaangażowanie nauczycieli i
odgrywają
kluczową
rolę
w
zaangażowania młodzieży w globalne

MATERIAŁY

Up and Goals! konieczne
nauczycielek, którzy/e
procesie
wzmacniania
wyzwania świata.

W ramach projektu powstały opracowane przez nauczycieli i
nauczycielki
oraz
ekspertów
i
ekspertki
scenariusze
umożliwiające wprowadzenie do różnych przedmiotów
szkolnych czterech głównych tematów projektu Get Up and
Goals!. W każdym segmencie tematycznym znajdują się
scenariusze zajęć w ramach różnych przedmiotów, a także
wstęp o edukacji globalnej i wzmianka o danym segmencie z
perspektywy edukacji globalnej.
Czeka na Was również strona Niezła Akcja, na której znaleźć
można inspiracje do tworzenia akcji aktywistycznych z uczniami
i uczennicami, wyjątkowy podręcznik "Globalna historia
ludzkości" oraz narzędzie do samooceny szkół, które ułatwi
całościową diagnozę edukacji globalnej.

Krok po kroku
przez projekt Get Up and Goals!

1
Włącz się w działania na
rzecz edukacji globalnej!
Odwiedź stronę Get Up and
Goals!, dowiedz się więcej o
projekcie i rozpocznij działania
w obszarze edukacji globalnej.

2
Wybierz temat
Projekt oferuje materiały obejmujące
4 tematy: migracje, nierówności
globalne, nierówności ze względu na
płeć i zmiany klimatu. Wybierz z
uczniami i uczennicami, nad którym
tematem chcecie pracować.

3
Zanim rozpoczniecie…
Zapoznaj się z ogólnymi
wiadomościami o wybranym przez
was temacie - wskazówki
znajdziesz w przygotowanych
scenariuszach. Pozwoli to na
efektywniejsze i bardziej świadome
wykorzystanie przez młodzież
nadchodzących zajęć.

4
Zaczynamy!
Pobierz scenariusz lekcji związany
z wybranym tematem, dzięki
któremu wprowadzisz edukację
globalną do swoich zajęć. Każdy z
przygotowanych scenariuszy
można dostosować do możliwości
grupy.

5
Opracuj swój
własny plan
zajęć

5b

Zrealizuj wybrane lekcje
angażując całą klasę i
rozbudzając jej ciekawość
przy pomocy m.in dyskusji,
symulacji czy materiałów
audiowizualnych.

5a
Każdy scenariusz składa się z
różnorodnych zadań,
aktywności i metod. Wybierz
te scenariusze, które są
najbardziej związane z twoimi
celami nauczania i
zainteresowaniami młodzieży.

6

Do akcji!
Razem z uczniami i uczennicami
zorganizujcie akcję, wykorzystując
wiedzę nabytą podczas lekcji.
Zaangażujcie lokalną społeczność
wspólnie działając na rzecz
rozwiązywania globalnych problemów
współczesnego świata. Na stronie
Niezła Akcja znajdziecie garść
inspiracji oraz przewodnik jak krok po
kroku zaplanować takie wydarzenie.

Uzupełnij swoje zajęcia
o materiały z innowacyjnego
podręcznika do historii,
stworzonego przez wykładowców i
wykładowczynie z różnych krajów.
Celem podręcznika jest
opowiedzenie historii w jasny i
zrozumiały sposób, nie tylko z
perspektywy europejskiej, ale i
globalnej oraz odwołanie się do
historii przy wyjaśnianiu problemów
współczesnego świata.

7

Wykorzystaj narzędzie do
samooceny szkół!
Get Up and Goals! oferuje nauczycielom/kom
oraz szkołom innowacyjne narzędzie do
mierzenia postępów we włączaniu edukacji
globalnej w szkole. Daje ono możliwość
wewnętrznej oceny przez same szkoły ich
działań poprzez korzystanie ze wskaźników i
przygotowanie dowodów na potwierdzenie
realizacji edukacji globalnej. Istotne jest
podejście całościowe – narzędzie nie odnosi
się tylko do uczenia i nauczania, ale również
do polityki wewnątrzszkolnej, zamówień
publicznych, zaangażowania uczniów i
uczennic, etyki szkolnej, komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej oraz szkoleń.

8
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Dowiedz się więcej o projekcie Get Up and Goals!
i skorzystaj z przygotowanych materiałów na:

https://www.getupandgoals.pl/
https://www.facebook.com/getupandgoalsPL
https://www.instagram.com/getupandgoalspl/

