
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ  
 

 
Webinarium jest realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu 
Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy, dzięki środkom otrzymanym od Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach przedsięwzięcia Szkoła Ucząca Się. 
 

 

 

 

 

 

Obudźmy się,  
to ostatni dzwonek dla klimatu! 

18-24.11.2019 



  

Kluczowe wartości CEO: 

 

UCZENIE SIĘ  | SZACUNEK | 

ZAANGAŻOWANIE | 

WSPÓŁPRACA 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską  

organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji.  

 

Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz 

ocenianie kształtujące.  

 

Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom: 

- zrozumieć świat,  

- rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości,  

- uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności,  

- zachęcają do angażowania się w życie publiczne  

i działania na rzecz innych. 
 
 

www.ceo.org.pl   

 

www.facebook.com/fun

dacjaCEO/ 

 

www.blog.ceo.org.pl  
 

http://ceo.org.pl/
http://www.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/fundacjaCEO/
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Dlaczego warto prowadzić edukację globalną? 

• Świat staje się coraz mniejszy. Swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi w 

innych częściach świata (a oni wpływają na nas). 

• Dzieci i młodzież dowiadują się o globalnych wyzwaniach za pośrednictwem 

mediów. Ciekawość. 

• Edukacja globalna przygotowuje uczniów i uczennice do stawiania czoła 

wyzwaniom globalnym. 

• Podstawa programowa dostarcza dużo okazji do włączania edukacji globalnej do 

lekcji! 

 
www.migracje.ceo.org.pl 

www.globalna.ceo.org.pl  

www.globalna.ceo.org.pl  

https://ekolog

ia.ceo.org.pl/k

limat-to-

temat/materia

ly 

https://globalna.ceo.org.p

l/programy/wzor-na-

scisle/materialy 
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KLIMAT DO ROZMÓW O MIGRACJACH 

LUDNOŚCI 

Obudźmy się,  
to ostatni dzwonek dla klimatu! 

18-24.11.2019 

KLIMAT DO LEKCJI PRZEDMIOTOWYCH 

O GLOBALNYCH 

WSPÓŁZALEŻNOŚCIACH 

KLIMAT NA PROJEKTY MŁODZIEŻOWE 

KLIMAT NA PROMOCJĘ CELÓW 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ 

KLIMAT NA EKSPERYMENTY NA TEMAT 

ZMIANY KLIMATU 
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JOANNA KOSTRZEWA 

 

nauczycielka języka angielskiego i polskiego w Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Pola w Stawiszynie. 

 

Trenerka i mentorka kursów internetowych m.in. z edukacji globalnej w 

Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

 

W codziennej pracy z uczniami i uczennicami stosuje ocenianie kształtujące, 

TIK, pracę metodą projektu, dramę.  

 

Nominowana do nagrody Nauczyciela Roku 2018. 



Zachęcić do podjęcia działań edukacyjnych, podkreślających globalne 

współzależności z okazji obchodów TEG 18-24 listopada 2019 r. 

 

Podzielić się doświadczeniem nauczycielskim w przygotowaniu 

TEG. Co dzieje się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w 

Stawiszynie? 

 

Jak zrobić akcję/projekt z okazji TEG za pomocą narzędzi 

edukacyjnych CEO, które mogą się przydać do przygotowania 

wydarzenia.   
 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 
Spotykamy się dzisiaj: 



DLACZEGO WARTO ? 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 18 -24 listopada 2019 r. 
 
  • promocja Celów Zrównoważonego Rozwoju; 

 

• położenie nacisku na potrzebę prowadzenia 

edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez 

intensywne i różnorodne działania skierowane 

przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i 

młodzieży; 

 

• zwrócenie uwagi światowej społeczności na 

globalne wyzwania, przed którymi stoimy: 

migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, 

pogłębiające się nierówności społeczne i 

ekonomiczne. 
 



• Coroczna międzynarodowa akcja 

edukacyjna organizowana w celu zwrócenia 

uwagi na problemy o charakterze 

globalnym. TEG odbywa się w listopadzie 

pod patronatem Europejskiego Centrum na 

Rzecz Współzależności i Solidarności 

Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady 

Europy. 

 

• Różnorodne akcje edukacyjne organizowane 

są przez szkoły, biblioteki, organizacje 

pozarządowe. 
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DLACZEGO TEMAT ZMIANY KLIMATU  

PODCZAS TEG? 

 

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań 

stojących dziś przed ludzkością, ponieważ 

wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i 

gospodarek na całym świecie, od wywoływania 

anomalii pogodowych po ograniczanie plonów i 

zaostrzanie konfliktów międzynarodowych. 

 
Cel 13: Podjąć pilne 

działania w celu 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu i 

ich skutkom 

www.un.org.pl 

http://www.un.org.pl/


OD CZEGO ZACZĄĆ TEG?  

MOJA PODSTAWA PROGRAMOWA  

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

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


OD CZEGO ZACZĄĆ TEG?  

A MOŻE KURS INTERNETOWY Z EDUKACJI GLOBALNEJ 

WWW.GLOBALNA.CEO.ORG.PL ZGŁOŚ SIĘ W STYCZNIU 2020 r. 



OD CZEGO ZACZĄĆ?  

CZYM SĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? 

 

https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-

zrownowazonego-rozwoju 

www.un.org.pl 

http://www.un.org.pl/


OD CZEGO ZACZĄĆ TEG?  

PROJEKT MŁODZIEŻOWY 

KROK 1. Zaplanowanie projektu (faza 

przygotowawcza). 

KROK 2. Określenie tematu. 

KROK 3. Określenie celu. 

KROK 4. Zaplanowanie działania. 

KROK 5. Prezentacja efektów. 

KROK 6. Podsumowanie projektu. 
 

www.globalna.ceo.org.pl/projekty-

mlodziezowe 

http://www.globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
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A MOŻE PROJEKT? WYJDŹMY DO LUDZI! 

PRAWA CZŁOWIEKA  

“Silence Hate” 

“Start the change” -  

projekty Amnesty International 

“Godziny Wychowawcze ze światem” 

“Wiem i działam” 

“Zamiast kwiatka niosę pomoc” - projekty PAH 
“ 



Nienawiść? Jestem przeciw! 



O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?  

KODEKS INFORMOWANIA O KRAJACH  

GLOBALNEGO POŁUDNIA 

  

● Kodeks informowania o krajach Południa 

 

● Kodeks wraz z komentarzem do niego 

znajdziesz również w publikacji „Jak mówić o 

większości świata? jak rzetelnie informować o 

krajach globalnego Południa?“ Instytutu 

Globalnej Odpowiedzialności, 2015.  

 

● W CEO powstała również wersja „Kodeksu“ dla 

młodzieży, z którym proponujemy zapoznać 

uczniów i uczennice. 

 

Kodeks odwołuje się 

do wartości i postaw 

zawartych w 

koncepcji edukacji 

globalnej. 

 

 

SZACUNEK 

 

ODMIENNOŚĆ 

OBYCZAJOWA i 

JĘZYKOWA 

 

 

SOLIDARNOŚĆ 

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?  
 
 Dobra rozmowa: 

1. Mów do większości, a nie tylko do 

przekonanych  

2. Szanuj osoby, o których mówisz 

3. Bądź uczciwy  

4. Odwołuj się do wartości  

5. Mów o konkretnych rozwiązaniach 

6. Nie koncentruj się tylko na faktach  

7. Przyznaj, że mogą istnieć obawy 

dotyczące migracji  

8. Nazywaj konkretne zachowania, nie 

ludzi  

9. Bądź uważny na mowę nienawiści 

10.Nie traktuj wszystkich, którzy się z 

Tobą nie zgadzają, jak wrogów 

 

Źródło: Materiał metodyczny „10 porad – 

jak rozmawiać o uchodźcach (i 

wzajemnie się słuchać)?”, Antoni 

Strzemieczny, CEO 2015. 

 

http://bit.ly/PrzestrzeńEdukacjaGlobalna 
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 NARZĘDZIA EDUKACYJNE CEO  
Tydzień Edukacji Globalnej 

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczą we 

wspólnej zabawie online.  

 

Festiwal będzie się składał z 6 krótkich zadań, mających na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe 

wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. 

 

http://bit.ly/TEG2019ceo 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  

http://bit.ly/ZgłoszeniaWirtualny

Festiwal  

http://bit.ly/TEG2019ceo
http://bit.ly/TEG2019ceo
http://bit.ly/ZgłoszeniaWirtualnyFestiwal
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 NARZĘDZIA EDUKACYJNE CEO  
Tydzień Edukacji Globalnej 

www.globalna.ceo.org.pl/

projekty-mlodziezowe 



 

 NARZĘDZIA EDUKACYJNE CEO  
Tydzień Edukacji Globalnej 

http://bit.ly/CZRplakaty 
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 NARZĘDZIA EDUKACYJNE CEO  
Tydzień Edukacji Globalnej 

www.migracje.ceo.org.pl 



 

 NARZĘDZIA EDUKACYJNE CEO  
Tydzień Edukacji Globalnej 
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Działania indywidualne się liczą! 
Działania lokalne przybliżają nas do globalnej zmiany! 

 
 

Co można zrobić w szkole, aby osiągać Cele 

Zrównoważonego Rozwoju?  

● lekcje przedmiotowe 

● kampanie 

● debaty  

● spotkania z ekspertami 

 

● projekt młodzieżowy 

● dzielenie się wiedzą 

● akcje artystyczne 

● i wiele innych... 

 

WSZYSTKO ZALEŻY  

OD NAS! 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

 

www.ceo.org.pl           www.globalne.ceo.org.pl              www.migracje.ceo.org.pl 

 

          @fundacjaCEO                 

           @edukacjaglobalnaCEO   

@rozmawiajmyouchodzcach 

 
  

Zapisz się na newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO, gdzie znajdziesz 

comiesięczne informacje o rekrutacji do programów, nowych scenariuszach i 

ciekawych warsztatach: https://globalna.ceo.org.pl/newsletter 
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